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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 016/2012/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ0 

REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2012. 

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze às quatorze horas e vinte e cinco minutos 1 

reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a 2 

presidência do Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Diretor do Câmpus Jataí da Universidade Federal de Goiás, 3 

os membros do Conselho Diretor: Prof.ª Carla Gomes Machado, Representante do Curso de Agronomia; 4 

Prof.ª Marina Pacheco Miguel, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof. Antônio Paulino da Costa 5 

Netto, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Marcelo Silva Freitas, Vice-Coordenador do 6 

Curso de Ciência da Computação; Prof.ª Helga Maria Martins de Paula, Coordenadora do Curso de Direito; 7 

Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Prof.ª Valquíria Coelho 8 

Pina Paulino, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Carlos Rogério de Andrade, Coordenador do 9 

Curso de Engenharia Florestal, Prof. Maurício José Alves Bolzam, Coordenador do Curso de Física; Prof. 10 

Rodrigo Paschoal Prado, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Evandro César Clemente, 11 

Coordenador do Curso de Geografia; Prof.ª Tatiana Diello Borges, Representante do Curso de Letras; Prof. 12 

Esdras Teixeira Costa, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana, 13 

Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª Lúcia Helena Moreira de Medeiros Oliveira, 14 

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

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

Collao Saenz, Coordenador do Curso de Zootecnia; Prof.ª Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do 17 

Mestrado em Matemática, Coordenadora do Mestrado Profissional em Matemática; 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 da Universidade Federal de Goiás; Os Servidores: Alécio Perini Martins, Anne Oliveira, 22 

Marcos Humberto Silva de Assis, Thiago Oliveira Lima, representando os servidores técnico-23 

administrativos; O Discente: João Victor de Souza Cyrino, representante dos discentes. Verificado o 24 

“quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos informando que essa reunião era referente a reunião 25 

ordinária do mês de outubro que necessitou de alteração da data. Primeiro Ponto da Pauta: Informes: 26 

Primeiro Informe: Edital Ministério da Educação e Cultura CNPq 46/2012 – O Presidente informou que 27 

o título do edital era Construção e Socialização dos Conhecimentos e Práticas de Agroecologia e Sistemas 28 

Orgânicos de Produção e o limite de prazo para submissão era dezenove de novembro, quem tiver interesse 29 

poderá verificar, pois tem possibilidades para várias áreas. Segundo Informe: Encerramento de Inscrições 30 

para o Vestibular – O Presidente informou que amanhã se encerra o prazo de inscrições para o vestibular. 31 

Terceiro Informe: Reunião de Diretores – O Presidente informou que houve uma reunião de Diretores no 32 

dia primeiro de novembro e nessa reunião fora colocados alguns pontos de pauta inclusive a portaria que foi 33 
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enviada para o Câmpus no dia primeiro de novembro e como no dia dois foi feriado e no sábado estavam 34 

acontecendo as provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), então somente na segunda-feira foi 35 

encaminhada a informação dessa portaria informando que a data limite para pedidos de diária seria dia 09 36 

(nove) de novembro, então foi estipulado o recebimento de pedidos até o dia 08 (oito) para que o tempo seja 37 

suficiente para o processamento dos pedidos, disse que era uma portaria do Governo Federal. Quarto 38 

Informe: Edital Estagiários – O Presidente informou que a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes estava em 39 

Goiânia verificando a questão do segundo edital de estágio não obrigatório e que ele irá para Goiânia para 40 

assinar o edital e na próxima semana ele deverá ser aberto, isso ocorreu somente agora devido ao período de 41 

férias dos alunos. Quinto Informe: Assembleia novo estatuto da universidade e Reunião de Diretores de 42 

Unidades – O Presidente informou que antes da greve havia marcado uma assembleia sobre o novo estatuto 43 

da universidade, porém, não pode ser realizada, agora a assembleia foi remarcada para de três de dezembro, 44 

disse que as sugestões estavam sendo aceitas desde fevereiro e que o estatuto já estava na página da 45 

universidade há um ano, para sugestões via e-mail, disse que a comissão já tinha recebido uma série de 46 

sugestões e agora vira a Jataí será no dia três às dezenove horas no pátio da Unidade Riachuelo por 47 

comportar um número maior de pessoas, e lembra mais uma vez aos coordenadores que discutam o estatuto 48 

com os pares e encaminhem as sugestões, para quando chegar ao debate ter proposições. Disse que lembra 49 

que lá já tinha sugestões do Prof. Carlos Rogério de Andrade do Curso de Engenharia Florestal e disse que as 50 

sugestões são muito importantes e no dia quatro de dezembro pela manhã será realizada a reunião de 51 

diretores de unidades no auditório da Unidade Jatobá. Sexto Informe: Confraternização do Câmpus – O 52 

Presidente informou que a Servidora Estael de Lima Gonçalves estava organizando a confraternização do 53 

Câmpus e que a mesma será realizada no dia 15 (quinze) de dezembro, no espaço Toríbio. Disse que gostaria 54 

de fazer como foi feito no ano passado o reconhecimento de um docente, técnico-administrativo e um 55 

discente, por meio de uma votação, será deixada uma urna na secretaria e cada um poderá votar. Disse que os 56 

associados da ADUFG e do SINT terão os convites da festa pagos pelos sindicatos. Sétimo Informe: ENEM 57 

(Exame Nacional do Ensino Médio) - O Presidente agradeceu a todos que auxiliaram na aplicação de 58 

provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), pois correu tudo bem e os auxílios foram muito 59 

importantes. O Presidente disse que as atas foram encaminhadas em 16 (dezesseis) de outubro para que os 60 

conselheiros tivessem tempo de ler e que na convocação ficou faltando a ata do dia 07/03/2012, mas ela 61 

também foi enviada antes, então ela também será a apreciada. Depois ele pediu aprovação do pedido de 62 

inclusão de ponto de pauta relatórios de extensão, SICAD parcial do Prof. Sauli dos Santos Júnior e a pedido 63 

do Prof. Maurício José Alves Bolzam, convênio EMBRAPA/UFG/CAJ e Disciplina de Núcleo Livre,  pedido 64 

da Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu quanto a Comissão de Progressão Vertical de Adjunto para 65 

Associado da qual o Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro saiu, então precisaria completar a comissão, 66 

então o Presidente leu uma parte do documento entregue pela professora: “Conforme aprovado em reunião 67 

anterior deste Conselho, venho por meio deste solicitar a nomeação de membros suplentes para as funções 68 

desempenhadas pelo Prof. Dr. Marco Aurélio Carbone Carneiro que, atualmente, não mais pertence ao 69 

quadro efetivo desta instituição. Após consulta aos pares, solicito: 1) a aprovação do nome do Prof. Dr. 70 

Edésio Fialho dos Reis como representante suplente da classe de professores associados no Conselho Diretor 71 
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da Unidade CAJ/UFG. 2) a indicação de um nome como membro suplente da comissão de avaliação de 72 

desempenho acadêmico do Câmpus Jataí para progressão à classe de professor associado da carreira do 73 

magistério superior, uma vez que para esta função não houve manifestações de interesse”. O Presidente 74 

informou que os professores que pertencentes a Classe de Professores Associados do Câmpus Jataí eram: 75 

Iraci Scopel (Curso de Geografia); Jorge Luis Machado Diniz (Curso de Ciências Biológicas); Edésio Fialho 76 

dos Reis (Curso de Ciências Biológicas); Fernando Simões Gielfi (Curso de Agronomia); Sandra Aparecida 77 

Benite Ribeiro (Curso de Ciências Biológicas); Marlon Zórtea (Curso de Ciências Biológicas); Vera Lúcia 78 

Banys (Curso de Zootecnia) e Alessandra Feijó Marcondes Viu (Curso de Ciências Biológicas). Disse ainda 79 

que os professores membros da CAD(Comissão de Avaliação de Docente)/Associados eram: Alessandra 80 

Feijó Marcondes Viu, Edésio Fialho dos Reis e Jorge Luis Machado Diniz. E professora membro de outra 81 

CAD (Comissão de Avaliação de Docente): Sandra Aparecida Benite Ribeiro. Em seguida a Prof.ª 82 

Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que dos oito professores associados, quatro já estavam envolvidos em 83 

comissões, então ainda tinha quatro disponíveis para indicação do conselho. O Presidente disse que esse era 84 

um pedido de inserção na pauta e que tinha o pedido da Prof.ª Cecília Nunes Moreira para a formação de 85 

mais uma comissão da CAD (Comissão de Avaliação de Docente), devido ao excesso de trabalho, então 86 

houve um desmembramento de uma comissão, onde o Prof. Ricardo de Matos Santa Rita era membro e saiu 87 

para ser presidente de uma nova comissão e tinha mais dois nomes para composição da comissão, então mais 88 

essa inclusão, os conselheiros concordaram com a inclusão dos pontos. Segundo Ponto da Pauta: 89 

Apreciação das atas: Ata do dia 29/02/2012; Ata do dia 07/03/2012; Ata do dia 28/03/2012; Ata do dia 90 

11/04/2012; Ata do dia 13/04/202-manhã; Ata do dia 13/04/2012-tarde e Ata do dia 18/04/2012. Em 91 

discussão, não foram solicitadas alterações, e em seguida em votação foram registrados 12 (doze) votos 92 

favoráveis e 14 (quatorze) abstenções. Após aprovação das atas a Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu 93 

disse que diante da quantidade de abstenções ela pediria que aprovasse uma ata de cada vez. O Presidente 94 

disse que foram encaminhadas antecipadamente para dar o tempo para leitura, que estava tentando organizar 95 

a questão, mas que o atraso nas atas estava ocorrendo devido ao excesso de trabalho na secretaria, mas que 96 

estava tentando organizar. Terceiro Ponto da Pauta: Pedido de revogação do regulamento para uso de 97 

murais, cartazes e banners no campus Jataí, do interesse do Acadêmico João Victor de Souza Cyrino. O 98 

Prof. Cláudio André Barbosa de Lira pediu que o solicitante do ponto argumentasse sobre o pedido. O   99 

Acadêmico João Victor de Souza Cyrino questionou qual a necessidade de normatizar a colocação de 100 

cartazes em uma instituição pública, disse que a norma limitava a informação e criava obstáculo para quem 101 

fosse afixar o cartaz. Em seguida ele questionou se alguém havia pensado no estudante que estudava à noite 102 

e quis saber se a norma que idealizava o espaço público, dizia que era público, mas o conselho definiu que 103 

não seria dessa forma, disse que tinha que ter um carimbo e que poderia ser negado. Perguntou se quisesse 104 

fazer um manifesto contra a direção do Câmpus, ele conseguiria o carimbo? O Prof. Cláudio André Barbosa 105 

de Lira apresentou a questão da regulamentação e disse que a Assessoria de Comunicação não cerceava 106 

divulgações e que os murais eram classificados em três tipos: Coordenações, Administrativo e Geral, no 107 

geral poderia divulgar todos os tipos de informação, os murais estavam catalogados com a localização e 108 

informações disponíveis no site, assim como a regulamentação dos mesmos. O carimbo era solicitado para os 109 
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murais de uso geral para que os cartazes vencidos pudessem ser retirados e com essa limpeza se evitar a 110 

poluição visual, o prazo era de acordo com o evento, para cartazes não tinha data eram quinze dias, mas se a 111 

pessoa quisesse deixar por trinta dias, poderia deixar. Disse que quando necessárias são feitas consultas 112 

jurídicas ao Setor Jurídico da universidade, em seguida o professor apresentou fotos da Unidade Riachuelo 113 

antes da normatização dos murais, com as paredes sujas, disse que isso tinha um custo para a pintura da 114 

unidade que foi orçada em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino 115 

disse que isso inibia a divulgação, disse que a normatização de cima para baixo não era condizente com o 116 

ambiente universitário, pediu que a sua solicitação de revogação fosse aceita. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira 117 

disse que se isso era necessário, então que deixasse uns dez murais para alunos, DCE's e que ficasse sob a 118 

responsabilidade dos alunos, quanto ao carimbo um funcionário poderia ficar responsável, o setor de 119 

protocolo, por exemplo, o carimbo era uma forma de controle. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse 120 

que não poderia exagerar na dose e que a Assessoria de Comunicação estava trabalhando de forma fantástica, 121 

disse que a não normatização gerava um custo desnecessário e pediu que a normatização fosse publicada nos 122 

murais. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que em boa parte o Acadêmico João Victor de Souza 123 

Cyrino tinha razão, disse que o mural de uso geral poderia ser utilizado sem autorização e a cada quinze dias 124 

um funcionário poderia passar olhando o que foi divulgado e o que poderia ser retirado. Disse que se 125 

liberassem dois ou três murais resolveria a situação. O Prof. Cláudio André Barbosa de Lira disse que tinha 126 

dois carimbos: um na Assessoria de Comunicação e outro na Assessoria de Extensão e Cultura, disse também 127 

que entendia a dificuldade quanto ao horário de acesso e que então sugeria que cada coordenação tivesse um 128 

carimbo. O Presidente disse que a Universidade era pública, mas essa era uma medida de educação e disse 129 

que a Assessoria de Comunicação estava aberta à sugestões, em seguida ele pediu que passasse para a 130 

votação do pedido de revogação do regulamento para uso de murais, cartazes e banners no campus Jataí. Em 131 

votação foram registrados 2 (dois) votos favoráveis ao pedido, 21 (vinte e um) contrários e 4 (quatro) 132 

abstenções. Quarto Ponto da Pauta: Processos de Progressão Horizontal e Estágio Probatório – Relator 133 

CAD. Processos de Estágio Probatórios e Progressão Horizontal: relatados pela Comissão presidida pela 134 

Prof.ª Drª. Cecília Nunes Moreira: Processos de Estágio Probatório: Processo 23070.011319/2010-12-E.P – 135 

Tales Vilela Santeiro; Processo 23070.018158/2010-98- Helga Maria Martins de Paula; Processo 136 

23070.008759/2010-59 Raquel Maria de Oliveira; Processo 23070.014879/2009-95-Roberto Borges Filho; 137 

Processo 23070.005131/2009-00 - Igo Gomes Guimarães. Processos de Estágio Probatórios e Progressão 138 

Horizontal: relatados pela Comissão presidida pela Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva Fontana:  Probatório 139 

Parcial e Final: Processo 23070.014887/2009-31 – Carlos Alexandre Gomes Costa;  Processo 140 

23070.015791/2009-91 – Jaqueline Fátima Rodrigues; Processo 23070.008381/2009-93 – Ângela Lima 141 

Pereira; Processo 23070.005144/2009-71 – Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes; Probatório 142 

Parcial: Processo 23070.004841/2010-48 – Maria Lemke Loiola; Progressão Horizontal: Processo 143 

23070.007820/2012-46 – Suelen Gomes Malaquias; Processo 23070.007299/2012-47 – Maria Lemke.   144 

Processos de Progressão Horizontal e Estágio Probatório, relatados pela Comissão presidida pela Prof.ª 145 

Sandra Aparecida Benite Ribeiro: Progressão Horizontal: Processo 23070.012133/2012-42 – Henrique 146 

Almeida Fernandes; Processo 23070.013035/2012-22 – Valcinir Aloísio Scalla Vulcani; Processo 147 
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23070.007901/2012-46 – Jorge Luis Machado Diniz. Estágio Probatório: Processo 23070.013004/2012-71 148 

– Carla Gomes Machado; Processo 23070.016041/2010-70 – Flávio Ferreira Borges; Processo 149 

23070.023416/2010-14 – Eveline Borges Vilela Ribeiro; Processo 23070.012997/2012-64 – Tatiana 150 

Machiavelli Carmo Souza; Processo 23070.006944/2011-23 – Marciana Gonçalves Farinha. Em discussão, 151 

em seguida em votação os relatórios parciais, finais e de progressões horizontais foram aprovados com  o 152 

registro da unanimidade dos votos. Em seguida forama apreciados os pontos quinto ao décimo terceiro. 153 

Quinto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa Prorrogação: Investigando as estratégias de aprendizagem 154 

de universitários da cidade de Jataí – GO: enfocando os cursos de formação de professores. Coordenadora: 155 

Prof.ª Elis Regina da Costa, do Curso de Pedagogia; Sexto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa 156 

Prorrogação: Propriedades críticas estáticas e dinâmicas de sistemas de spins. Coordenador: Prof. Henrique 157 

Almeida Fernandes, do Curso de Física; Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa Prorrogação: 158 

Simulações Monte Carlo em tempos curtos e o algoritmo de Wang-Landau aplicados a modelos de spin. 159 

Coordenador: Prof Henrique Almeida Fernandes, do Curso de Física; Oitavo Ponto da Pauta: Projeto de 160 

Pesquisa: Análise dos fatores de risco cardiovascular em pacientes atendidos na atenção primária utilizando 161 

sistemas de informações em saúde. Coordenadora: Prof.ª Marlene Andrade Martins, do Curso de 162 

Enfermagem; Nono Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Conhecimento dos usuários do SUS sobre 163 

Tuberculose, nas salas de espera, das instituições de saúde do município de Jataí, Goiás. Coordenadora: 164 

Marise Ramos de Souza, do Curso de Enfermagem; Décimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Estudo 165 

da estrutura atômica da interface de Pt/BaTiO3(001) usando difração de fotoelétrons. Coordenador: Prof. Dr. 166 

Alexandre Pancotti, do Curso de Física; Décimo Primeiro Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: “Estudo 167 

da relaxação e deslocamento em micron escala de domínios ferroelétricos usando difração de fotoelétrons”. 168 

Coordenador: Prof. Dr. Alexandre Pancotti, do Curso de Física; Décimo Segundo Ponto da Pauta: Projeto 169 

de Pesquisa: Prevalência da hipertensão arterial em escolares do município de Jataí e os fatores de risco 170 

associados. Coodenadora: Prof.ª Dr.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro, do Curso de Ciências Biológicas; 171 

Décimo Terceiro Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Técnicas para Avaliação de Interfaces. 172 

Coordenadora: Prof.ª Joslaine Cristina Jeske de Freitas, do Curso de Ciência da Computação, relatados pela 173 

Comissão do Conselho Diretor e lidos pelo Prof. Alessandro Martins. Todos com pareceres favoráveis, em 174 

discussão, em seguida em votação os projetos foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. 175 

Inclusão de Projeto de Pesquisa na Pauta: Prorrogação da data de conclusão de Projeto de Pesquisa - “O 176 

que os estudantes universitários pensam sobre seus professores? Elementos para uma pedagogia 177 

universitária” Coordenado pela Prof.ª Camila Alberto Vicente de Oliveira, do Curso de Pedagogia, relatado 178 

pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Alessandro Martins, com parecer favorável. Em 179 

discussão em seguida em votação o projeto de pesquisa foi aprovado com o registro da unanimidade dos 180 

votos. Décimo Quarto Ponto da Pauta: Solicitação de Afastamento para Pós-Graduação, Pós-181 

doutorado do interesse Edgar Alain Collao Saenz, do Curso de Zootecnia, relatado pela Comissão do 182 

Conselho Diretor e lido pelo Prof. Alessandro Martins, parecer favorável, no processo constava carta da 183 

coordenação na qual constava o apoio do colegiado e detalhamento das aulas para o período de afastamento, 184 

as Professoras Ana Luísa Aguiar de Castro e Vera Lúcia Banys assumirão as disciplinas do professor. 185 
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Décimo Quinto Ponto da Pauta: Solicitação de Afastamento para Pós-Graduação, Pós-doutorado do 186 

interesse Sauli dos Santos Júnior, do Curso de Física, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo 187 

Prof. Alessandro Martins, parecer favorável, no processo constava carta da coordenação assumindo as 188 

disciplinas do professor. Em votação os pareceres foram aprovados com o registro de 29 (vinte e nove) votos 189 

favoráveis e 1(uma) abstenção. Em seguida foram relatados os pontos: décimo sexto a décimo oitavo. 190 

Décimo Sexto Ponto da Pauta: Solicitação de Afastamento para Pós-Graduação, Doutorado, do 191 

interesse do Prof. Luís César de Souza do Curso de Educação Física; Décimo Sétimo Ponto da Pauta: 192 

Solicitação Afastamento para Doutorado, do interesse da Prof.ª Renata Machado de Assis, do Curso de 193 

Educação Física; Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Solicitação de Afastamento para Doutorado, do 194 

interesse da Prof.ª Márcia Santos Anjo Reis, do Curso de Pedagogia, relatado pela Comissão do Conselho 195 

Diretor e lido pelo Prof. Alessandro Martins, todos com pareceres favoráveis. Em discussão, o Prof. Cássio 196 

Aparecido Pereira Fontana disse que pelo que entendeu esse era um acordo prévio. O Presidente disse que o 197 

projeto do DINTER (Doutorado Interinstitucional) previa isso, três anos trabalhando e um ano de 198 

afastamento e que a saída deles era garantida por lei, mas o professor substituto dependeria do banco de 199 

vagas. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana questionou se tinha algum documento das coordenações 200 

assumindo as aulas dos professores. O Presidente disse que a liberação era condicionada a liberação de 201 

substitutos. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que solicitou que o conselho tivesse uma comissão para 202 

afastamentos para pós-graduação, disse que antes existia um acordo interno, disse ainda que não se sentia a 203 

vontade para votar em nenhum desses processos e pediu que não se aprovasse nenhum pedido até que tivesse 204 

critérios. O Presidente disse que concordava com a professora na necessidade de critérios, disse que tinha 205 

que formar mesmo uma comissão para normatizar e criar critérios de forma mais justa e pediu sugestão de 206 

nomes para a formação dessa comissão. A Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha disse que preocupava com a 207 

lei e que o banco de vinte por cento era para toda a Universidade Federal de Goiás, disse que no Curso de 208 

Psicologia tinha dez professores que estavam na fila para sair. A Prof.ª Helga Maria Martins de Paula disse 209 

que a saída era um direito e que a instituição exigia a qualificação e que preocupava quanto a transferência 210 

da responsabilidade quanto ao substituto. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que discordava da criação 211 

de critérios próprios, pois já tinha legislação quanto a isso, disse que era preciso rever a questão da saída e 212 

que tinha a observância do cumprimento da lei e que era a favor do encaminhamento dos processos à Pró-213 

Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH) para que fossem verificados. O 214 

Presidente disse que a lei previa que tinha direito, mas não vinculava o professor substituto e disse também 215 

que todos os pedidos eram encaminhados à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos 216 

Humanos (PRODIRH). A Prof.ª Tatiana Diello Borges disse que gostaria de saber como ficava o caso dos 217 

professores temporários. O Presidente disse que os professores temporários não entravam na quota de 218 

substitutos. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que no caso do DINTER (Doutorado 219 

Interinstitucional) aconteceram muitas coisas que serviram de aprendizado e os processos vinham inseridos 220 

com o tempo, no projeto eram quatro anos, com um ano de afastamento e os professores já cumpriram os três 221 

anos, disse que entendia quanto a legislação e que nessa situação vários acordos foram feitos, mas o 222 

problema era que não foram colocados no papel e um dos acordos com a Pró-reitora foi quanto aos 223 
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afastamentos. Disse ainda que essas solicitações irão para as mãos de quem fez esses acordos e que os cursos 224 

não tinham condições de assumir isso, disse não existia a menor possibilidade do Curso de Educação Física 225 

ficar sem substitutos, pediu que a saída fosse aprovada e que os processos não fossem tratados como 226 

processos corriqueiros, pois preocupava muito com acordos não cumpridos e disse que tinha que relembrar 227 

isso à Pró-Reitora. Disse que o Curso de Educação Física tinha apenas três doutores e o DINTER (Doutorado 228 

Interinstitucional) foi criado para qualificação do quadro e que o tratamento tinha que ser diferente. A Prof.ª 229 

Lúcia Helena Moreira de Medeiros Oliveira disse que o Curso de Pedagogia não tinha condições de assumir 230 

a carga horária da Prof.ª Márcia Santos Anjo Reis em função de problemas que o curso já vivenciava. O Prof. 231 

Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que seria interessante aprovar com a vinculação do substituto e 232 

cobrasse que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação cumprisse o acordado. A Prof.ª Cátia Regina Assis 233 

Almeida Leal disse que tinha que tentar fazer com que essas vagas saíssem, pois era um acordo extra para o 234 

cumprimento do DINTER (Doutorado Interinstitucional), então ela queria que aprovasse o afastamento, mas 235 

que as disciplinas não seriam assumidas. O Presidente disse que o DINTER (Doutorado Interinstitucional) na 236 

época foi uma alternativa de qualificação, disse que a Prof.ª Levi Carina Terribile fez o levantamento de uma 237 

demanda para um novo DINTER (Doutorado Interinstitucional), agora na área de saúde. Disse que a Prof.ª 238 

Divina das Dores de Paula Cardoso falaria sobre o DINTER (Doutorado Interinstitucional) na sexta-feira, 239 

então ele solicitou que os Cursos de Educação Física e Pedagogia redigissem um documento para anexar ao 240 

processo. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que talvez esse não fosse o momento. O Prof. 241 

Alessandro Martins disse que estava gerando uma discussão porque chegava o processo na Pró-Reitoria de 242 

Pesquisa e Pós-Graduação e segundo eles não poderia vincular ao substituto. O Presidente disse que a Prof.ª 243 

Divina das Dores de Paula Cardoso estará no Câmpus na sexta-feira, então porque não fazer uma reunião 244 

para esclarecer a situação. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que os processos tinham 245 

característica peculiar, então teria que entregar esses processos nas mãos da Pró-Reitora. O Presidente disse 246 

que a preocupação era quanto a não ter documentos, disse que tinha que apreciar os pareceres, pois não 247 

competia ao conselho a questão do substituto. O Prof. Fernando Silva dos Santos propôs que encaminhasse 248 

com a aprovação do parecer e a partir das respostas, fazia-se as contrapropostas. O Prof. Rodrigo Paschoal 249 

Prado disse que o Curso de Fisioterapia passou por esse momento, que o pedido foi negado pela Pró-Reitoria 250 

de Pesquisa e Pós-graduação e depois foi encaminhado para a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Recursos 251 

Humanos (PRODIRH) e o processo foi aprovado, foi liberado o substituto para uma professora e para a outra 252 

foi indeferido devido ao tempo. Em votação as solicitações de afastamento foram aprovadas com o registro 253 

da unanimidade dos votos. Décimo Nono Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação do 254 

interesse da Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira, do Curso de Pedagogia; Vigésimo Ponto da Pauta: Relatório 255 

Semestral de Pós-Graduação do interesse da Prof.ª Suely dos Santos Silva, do Curso de Pedagogia; 256 

Vigésimo Primeiro Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação do interesse da Prof.ª 257 

Elizabeth Gottschalg Raimann, do Curso de Pedagogia; Vigésimo Segundo Ponto da Pauta: Relatório 258 

Semestral de Pós-Graduação do interesse da Prof.ª Isa Mara Colombo Scarlati Domingues, do Curso de 259 

Pedagogia; Vigésimo Terceiro Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação do interesse da 260 

Prof.ª Rosely Ribeiro Lima, do Curso de Pedagogia; Vigésimo Quarto Ponto da Pauta: Relatórios 261 
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Semestral de Pós-Graduação Doutorado, do interesse da Prof.ª Alana Flávia Romani, do Curso de 262 

Medicina Veterinária; Vigésimo Quinto Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação 263 

Doutorado, do interesse da Prof.ª Cristiane Souza Borzuk, do Curso de Psicologia; Vigésimo Sexto Ponto 264 

da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação Doutorado, do interesse da Prof.ª Maria de Fátima 265 

Pessoa Assis, do Curso de Psicologia, relatados pela Comissão do Conselho Diretor e lidos pelo Prof. 266 

Alessandro Martins, todos com pareceres favoráveis. Em votação os pareceres foram aprovados com o 267 

registro da unanimidade dos votos. Vigésimo Sétimo Ponto da Pauta: Processo 23070.014096/2012-15 – 268 

Unidade Concurso – Resultado: Concurso para Professor Efetivo na Área de Conservação do Solo e 269 

Topografia, do interesse do Curso de Agronomia, relatado pela Secretária do Conselho Diretor, o concurso 270 

com a banca composta pelos professores: Darly Geraldo de Sena Júnior, Jaqueline Fátima Rodrigues e 271 

Márcio Koetz teve como candidatos classificados: Primeiro lugar: Simério Carlos Silva Cruz; Segundo lugar: 272 

Flávia Meinicke Nascimento; Terceiro lugar: João Carlos Medeiros e Quarto lugar: Rafael Felippe Ratke. 273 

Em discussão e em seguida em votação, o resultado do concurso foi aprovado com o registro de 26 (vinte e 274 

seis) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Vigésimo Oitavo Ponto da Pauta: Processo 275 

23070.019220/2012-21 – Convênio UFG/CAJ e Ministério Público, relatado pelo Prof. João Batista 276 

Pereira Cabral e lido pela Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, com parecer favorável, mas com restrições e 277 

solicitações e ajustes. O Prof. Antônio Paulino da Costa Neto disse que ao ver o convênio na pauta ele se 278 

lembrou de outro convênio em que não ficou claro quanto a direitos e deveres, disse que quando falava em 279 

Ministério Público tinha que estar tudo claro. Nesse momento a Prof.ª Helga Maria Martins de Paula pediu 280 

vistas do processo. Vigésimo Nono Ponto da Pauta: Participação em Programa de Mobilidade 281 

Estudantil (UFRJ), do interesse da Acadêmica Kamilla Nunes Damásio do Curso de Psicologia, relatado 282 

pela Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, parecer favorável. Em discussão e em seguida em votação o parecer 283 

foi aprovado com o registro de 26 (vinte e seis votos favoráveis) e 1 (uma) abstenção. Inclusão de Ponto de 284 

Pauta: Projetos de Extensão e Cultura, relatados pelo Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos: 285 

Projeto: Todos os Sons: música e diversidade. Coordenador: Alípio Rodrigues de Sousa Neto. Relatório 286 

Final da Ação; Projeto Tatame. Coordenador: Nestor Persio Alvim Agricola. Ação de Extensão; Programa 287 

Para Sempre UFG: Programa de relacionamento com os ex-alunos. Coordenador: Cláudio André 288 

Barbosa de Lira. Ação de Extensão; IX Semana de Letras do CAJ: Linquaqern, Cultura e Sociedade. 289 

Coordenadora: Tatiana Franca Rodrigues. Retificação de Ação; III Jornada da Abordagem Gestáltica de 290 

Jataí: metodologia clínica da Abordagem Gestáltica. Coordenado: Érico Douglas Vieira. Relatório Final 291 

da Ação; Manuais de Procedimento Operacionais Padrão: normatizando e criando boas práticas no 292 

Centro Municipal de Saúde Dr. Serafim de Carvalho em Jataí/GO. Coordenadora: Giulena Rosa Leite 293 

Cardoso dos Anjos. Proposta de Ação; Grupo de estudos: Educação e diversidade étnico-racial. 294 

Coordenador: Murilo Borges Silva. Ação de Extensão; Eureka! Desmistificando a Física para alunos do 295 

Ensino. Coordenador: Henrique Almeida Fernandes. Ação de Extensão; Direito também se Aprende na 296 

Escola. Coordenadora: Fernanda Souza Oliveira. Ação de Extensão; Conexão com a Ciência da 297 

Computação. Coordenador: Ítalo Tiago da Cunha. Ação de Extensão; Contribuindo com a Saúde do 298 

Trabalhador. Coordenadora: Ângela Lima Pereira Nogara. Recadastro de Ação; Contribuindo para a 299 
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Prática de Enfermagem Baseada em Evidências. Coordenadora: Ângela Lima Pereira Nogara. Recadastro 300 

de Ação; Conhecendo a Anatomia. Coordenadora: Ana Lúcia Resende Souza. Relatório Final de Extensão. 301 

Em discussão, em seguida em votação os projetos de Extensão e Cultura foram aprovados com o registro da 302 

unanimidade dos votos. Inclusão de Ponto de Pauta: Processo 23070.020999/2012-27 – Convênio entre a 303 

Universidade Federal de Goiás – Câmpus Jataí e a EMBRAPA – Centro Nacional de Pesquisa de Soja 304 

(CNPS), relatado pelo Prof. José Hortêncio Mota, a seguir transcreve-se o relato: "O convênio propõe se que 305 

a Universidade Federal de Goiás, Câmpus Jataí conceda permissão para que a EMBRAPA/CNPS possa 306 

conduzir plantios de soja BtRR2 em uma área de 1,5 hectares até 31/10/2013 visando ações de pesquisa. 307 

Enquanto Assessor da Área de Produção Vegetal da Fazenda Escola da Universidade Federal de Goiás, 308 

Câmpus Jataí, considerando que a proposta não acarretará em ônus para a Universidade Federal de Goiás, 309 

que a pesquisa não acarretará impacto para os experimentos e plantios realizados na Área de Produção 310 

Vegetal da Fazenda Escola e, também, que há disponibilidade de ceder a área solicitada (1,5ha) para os 311 

plantios, sou de parecer favorável à assinatura do referido convênio". Em discussão, o Prof. Antônio Paulino 312 

da Costa Netto disse que esse era um bom momento para reflexão, disse que os convênios poderiam ser mais 313 

aproveitados, que o custo disso não era tão barato, mas deveria aproveitar o convênio para incluir os 314 

professores do Câmpus Jataí, disse que deveria aprovar o convênio desde que as solicitações fossem 315 

acatadas. O Presidente disse que a EMBRAPA ainda não tinha parcerias com o Câmpus Jataí e que esse 316 

poderia ser o início, o primeiro passo para um convênio melhor. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu 317 

disse que ficou esperando a vinculação com o nome de alguém do Câmpus e isso não ocorreu e quanto a área 318 

os projetos iriam concorrer de forma desleal, como ficaria nesse momento? O Prof. Cássio Aparecido Pereira 319 

Fontana disse que a aplicação de glifosato seria pouca e que o mais caro seria o trator e herbicidas, então, ele 320 

questionou se o responsável pela fazenda emitiu o parecer favorável? O Presidente respondeu que sim. O 321 

Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que seria interessante ter um professor vinculado a isso, disse 322 

que sabia que a EMBRAPA não entrava de vez em parcerias, mas poderia aproveitar esse primeiro passo e 323 

aprovar. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto solicitou que o convênio fosse aprovado e assinado somente 324 

após o cumprimento das exigências. Disse que alguém tinha qu acompanhar isso, ou seja, que fosse 325 

condicionada a participação de um pesquisador do Câmpus Jataí. Em votação o parecer foi aprovado com as 326 

ressalvas, com o registro de 23 (vinte e três) votos favoráveise 2 (duas) abstenções. Inclusão de Ponto de 327 

Pauta: RADOC Parcial/2012, Prof. Sauli dos Santos Júnior, relatado pela Prof.ª Helga Maria Martins de 328 

Paula, com parecer favorável, a relatora informou que o relatório estava de acordo com as normas vigentes e  329 

que já havia sido aprovado na coordenação de curso e que a necessidade de aprovação no Conselho Diretor 330 

era para envio para a Comissão de Avaliação Docente para que fosse inserido no processo de progressão do 331 

professor da classe de adjunto para associado. Em discussão, em seguida em votação o parecer favorável foi 332 

aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Inclusão de Ponto de Pauta: Disciplina de Núcleo 333 

Livre, relatado pela Assessoria de Graduação e lido pelo Presidente: Estudos Orientados em Docência e em 334 

Práticas de Escrita, Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes, Curso de Letras, com parecer favorável. Em 335 

discussão e em seguida em votação, a disciplina foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. 336 

Inclusão de Ponto de Pauta: Solicitação da Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu: Nomeação de 337 
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membros suplentes para as funções desempenhadas pelo Prof. Dr. Marco Aurélio Carbone Carneiro 338 

que, atualmente, não mais pertence ao quadro efetivo desta instituição. Portanto, duas solicitações: 1) a 339 

aprovação do nome do Prof. Dr. Edésio Fialho dos Reis como representante suplente da classe de professores 340 

associados no Conselho Diretor da Unidade CAJ/UFG. 2) a indicação de um nome como membro suplente 341 

da comissão de avaliação de desempenho acadêmico do Câmpus Jataí para progressão à classe de professor 342 

associado da carreira do magistério superior, uma vez que o professor era suplente tanto no Conselho Diretor, 343 

quanto na comissão. Após algumas discussões, a Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu esclareceu que o 344 

Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro fazia as duas funções ele era membro da comissão e suplente dela no 345 

conselho, com a saída dele foi indicado o nome do Prof. Edésio Fialho dos Reis como suplente no Conselho 346 

Diretor representando os professores associados, e devido à situação de saúde em que se encontrava o Prof. 347 

Jorge Luís Machado Diniz, fosse melhor a indicação de um membro para a comissão, deixando ele como 348 

suplente, disse que essa era a alteração que ela gostaria de apresentar no documento. O Prof. Alessandro 349 

Martins questionou se para a representação no conselho não precisaria de eleição. A Prof.ª Alessandra Feijó 350 

Marcondes Viu disse que ficou acordado em uma reunião do Conselho Diretor que ela consultaria os pares 351 

por serem apenas oito professores, então eles foram consultados, mas não houve votação efetiva. Disse que 352 

houve um acordo em relação a representação do Prof. Edésio Fialho dos Reis no Conselho Diretor, mas não 353 

houve manifestação quanto a comissão. O Presidente disse que o questionamento era interessante, pois todos 354 

os representantes do conselho eram votados pela comunidade acadêmica. A Prof.ª Alessandra Feijó 355 

Marcondes Viu disse que adotou a proposta do Conselho Diretor e só oito pessoas que votariam e ninguém se 356 

candidatou e quatro desses membros eram membros de comissões de avaliação docente. O Presidente 357 

questionou se na resolução dizia que teria que ser professor associado para formar a comissão. A Prof.ª 358 

Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que a resolução de 2006 (dois mil e seis) previa que para formar essa 359 

comissão tinha que ser professor titular, como o Câmpus não tinha professor titular e o Reitor que nomeava 360 

essa comissão, ele nomeou somente professores associados, então ela disse que não saberia responder essa 361 

questão, pois foi decisão do Reitor e na resolução não havia dúvida, dizia que tinha que ser professor titular, 362 

mas na ausência de professores titulares o Reitor nomeou os associados. A Prof.ª Alessandra Feijó 363 

Marcondes Viu disse que tinha que resolver a questão, pois os professores associados estavam sem suplente e 364 

que foi palavra do Presidente de que se não houvesse uma indicação espontânea, que então o Conselho tinha 365 

indicaria um nome, então ela estava cumprindo o que foi acordado, disse que de acordo com a resolução 366 

poderia chamar alguém de fora para a comissão, essa seria uma possibilidade. A Prof.ª Luciana Aparecida 367 

Elias disse que a suplência para o Conselho Diretor como já tinha que fazer eleição para os discentes, então 368 

poderia abrir para a chapa inteira dos representantes dos associados no Conselho Diretor, pois já abriria 369 

mesmo para os discentes, pois assim os trâmites legais para escolha de representantes do Conselho Diretor 370 

estariam resguardados. Disse que quanto a comissão como estava havendo dificuldade de interpretação que 371 

fossem buscados esclarecimentos. O Presidente disse que o caso da comissão estava gerando dúvidas, então 372 

era melhor esclarecer mais e deixar para depois. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que 373 

concordava com o encaminhamento da Prof.ª Luciana Aparecida Elias e disse que enquanto conselho não 374 

poderia passar por cima de uma eleição, pois apesar do Professor ter saído o eleito foi ele, foi eleita uma 375 
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chapa que tinha o mandato, o conselho não poderia indicar uma representação para o próprio conselho. 376 

Então, disse que estava de acordo com a abertura do processo eleitoral. O Presidente disse que tinha o 377 

encaminhamento da Prof.ª Luciana Aparecida Elias. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que 378 

gostaria de lembrar que ela foi eleita e que o mandato terminaria em março, então ela sairia somente no final 379 

do mandato, disse que o pedido dela era simplesmente para prevenir ou resguardar que a classe dela não 380 

ficasse sem o direito de voto caso ela não pudesse comparecer a uma reunião, disse que a sugestão era para 381 

evitar um processo eleitoral com oito pessoas, então isso poderia ser resolvido com a direção, não foi uma 382 

tentativa de burlar a lei, não foi isso, ela foi eleita e estava no conselho. Quanto a comissão a antiga Direção 383 

fez a indicação e a Reitoria emitiu a portaria a consulta foi somente no conselho, então não estava sendo 384 

modificado nada. O Prof. Alessandro Martins disse que essa reunião era referente ao mês de outubro, então 385 

teria mais uma reunião nesse mês, então poderia dar encaminhamento nesse tempo. A Prof.ª Luciana 386 

Aparecida Elias propôs que não fosse feita eleição para a classe de associado agora aí a professora ficaria 387 

como única representante e se ela faltasse ficaria descoberto, agora eleição só para suplente ela não achava 388 

correto, então ou levaria a chapa sem suplente até março ou fazia a eleição para a chapa inteira, pois o que 389 

foi eleita foi a chapa. Então eram duas propostas: Conserva a chapa sem suplente até março no final do 390 

mandato ou faria uma eleição para a chapa inteira agora. O Presidente disse que eram três propostas: 391 

Primeira: A da Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu para que fosse referendado o nome do Prof. Edésio 392 

Fialho dos Reis para representar os professores associados. Segunda: Conserva a chapa sem suplente até 393 

março no final do mandato. Terceira: Faz-se uma eleição para a chapa inteira agora. Após discussões a 394 

segunda proposta foi retirada. Ficando duas propostas para votação: Primeira: A da Prof.ª Alessandra Feijó 395 

Marcondes Viu para que fosse referendado o nome do Prof. Edésio Fialho dos Reis para representar os 396 

professores associados. Segunda: Faz-se uma eleição para a chapa inteira agora. Em votação foram 397 

registrados 9 (nove) votos para a primeira proposta e 9 (nove) votos para a segunda proposta. O Presidente 398 

em seu voto de qualidade escolheu a segunda proposta, então ficou decidido pela realização de uma nova 399 

eleição. Disse que na próxima reunião seria formada uma comissão eleitoral para os procedimentos 400 

necessários. O Presidente pediu para passar para o próximo ponto que era a indicação de um membro 401 

suplente para a comissão de avaliação para progressão à classe de professor associado da carreira do 402 

magistério superior, o Presidente questionou se havia alguém com interesse em participar da comissão. A 403 

Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu questionou o que poderia ser feito para recorrer da decisão quanto ao 404 

suplente no conselho. O Presidente disse que a próxima instância seria o CONSUNI (Conselho 405 

Universitário), disse que o que poderia ser feito no Conselho Diretor, foi feito e que quando havia empate o 406 

Presidente tinha que dar o voto minerva para desempatar. Ele disse que seu voto foi baseado no seguinte: 407 

quando houve a eleição foi para a chapa, como o suplente saiu, então tinha que fazer uma nova eleição, abrir 408 

outro processo eleitoral. O Presidente disse que quanto a representação na comissão ele chamaria os quatro 409 

professores associados para a respeito da composição da comissão, ou deixa a comissão de Goiânia fazer as 410 

avaliações, o que seria um absurdo. Em seguida o Presidente solicitou a apreciação da formação de duas 411 

Comissões de Avaliação Docente, solicitadas pela Prof.ª Cecília Nunes Moreira. Primeira comissão: 412 

Ricardo de Matos Santa Rita (Presidente), Paulo Roberto Rodrigues Meira, Nilton César Barbosa e suplente: 413 
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Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes. Segunda comissão: Cecília Nunes Moreira (Presidente), 414 

Marcelo Borges Henriques, Giovanni Cavichioli Petrucelli e suplente: Ana Luísa Aguiar de Castro. Em 415 

votação a formação das duas comissões foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. Nada mais 416 

havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às 17:44 horas (dezessete horas e 417 

quarenta e quatro minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho 418 

Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos 419 

e pelos conselheiros presentes à discussão e votação........................................................................................... 420 
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