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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 01/2015/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2015. 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze às quatorze horas e dezoito minutos 1 

reuniram-se no auditório maior do Câmpus Jatobá, Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a 2 

presidência do Magnífico Reitor da Universidade Federal de Goiás, o Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral, 3 

os membros do Conselho Gestor da Regional Jataí: Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Diretor; Prof. 4 

Alessandro Martins, Vice – Diretor; Prof. Américo Nunes da Silveira Neto, Chefe da Unidade Especial de 5 

Ciências Agrárias; Técnica Administrativa Anne Oliveira, Representante do Órgão Suplementar/ Biblioteca; 6 

Prof.ª Cléia Carvalho Pereira Lima, Discente; Prof.ª Cristiane Souza Bozurk, Chefe da Unidade Acadêmica 7 

Especial de Letras, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Danilo Vieira Oliveira, Representante dos 8 

Técnicos Administrativos; Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes, Coordenadora de Graduação da Regional 9 

Jataí; Prof. Fernando Paranaíba Filgueira, Coordenador de Pós-Graduação; Prof. Giovanni Cavichioli 10 

Petrucelli, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas e Tecnológicas; Técnica Josie Melissa 11 

Acelo Agricola, Representante dos Órgãos Administrativos(Centro de Gestão do Espaço Físico); Prof.ª 12 

Leonor Paniago, Coordenadora de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos; Prof.ª Levi Carina 13 

Terribile, Coordenadora de Pesquisa e Inovação; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador de 14 

Administração e Finanças; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador de Extensão e Cultura; Prof. 15 

Ricardo de Matos Santa Rita, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Biociência; Prof. Rodrigo Paschoal 16 

Prado, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciência da Saúde, Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes, 17 

Representante dos Docentes; Prof. Vera Lúcia Dias da Silva Fontana, Coordenadora de Assuntos da 18 

Comunidade Universitária; Prof. Fernando Silva dos Santos, Representante Associação dos Docentes do 19 

Câmpus Jataí (com direito a voz); Técnica Estael de Lima Gonçalves, Assessoria de Comunicação (com 20 

direito a voz). Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da 21 

Pauta: Informes – Não houve informes. Segundo Ponto da Pauta: Instalação do Conselho Gestor da 22 

Regional e Apreciação da última ata do Conselho Diretor da Regional Jataí/UFG – Ata do dia 23 

02/09/2015. O Presidente iniciou a reunião falando que estava em Jataí desde ontem, para a cerimônia de 24 

colação de grau e que hoje pela manhã realizou a Assembleia Universitária, pela primeira vez fora de 25 

Goiânia, em uma Regional e que agora conforme previa o estatuto da universidade será realizada a instalação 26 

do Conselho Gestor da Regional, disse que conforme previsto no estatuto, como ele estava presente então a 27 

Reunião do Conselho Gestor seria presidida por ele. Disse que antes de passar para a apreciação da última 28 

ata do Conselho Diretor, ele gostaria de cumprimentar os Professores Alessandro Martins e o Prof. Fernando 29 

Paranaíba Filgueira pelo resultado no processo consultivo. Disse que como o Prof. Wagner Gouvêa dos 30 

Santos ainda era o Diretor, então ele deixaria para agradecê-lo e cumprimentar em outra oportunidade, no 31 

final da gestão. Neste momento o Presidente declarou instalado o Conselho Gestor da Regional Jataí da 32 

Universidade Federal de Goiás. Em seguida passou para a apreciação da última ata do Conselho Diretor da 33 
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Regional Jataí/UFG, ata do dia 02/09/2015 (dois de setembro de dois mil e quinze). Em discussão, não houve 34 

considerações, em seguida em votação a ata foi aprovada com o registro de 13 (treze) votos favoráveis e 4 35 

(quatro) abstenções. Devido a organização do equipamento para a apresentação do próximo ponto e ao Prof. 36 

Alessandro Martins ser o apresentador e interessado nos próximos pontos, passou-se a apreciação do Sexto 37 

Ponto da Pauta: Homologações de Ad referenduns do antigo Conselho Diretor: Resultado de Concursos 38 

para professor efetivo REJ/UFG, relatado pelo Prof. Wagner Gouvêa dos Santos. Resultado do Concurso na 39 

Área de Educação Matemática, Processo N.º 23070.003744/2015-42 – Banca Avaliadora composta pelas 40 

Professoras: Rosemara Perpétua Lopes (Presidente), Márcia Santos Anjo Reis e Viviane Barros Maciel. 41 

Resultado: Não houve candidato aprovado. Resultado do Concurso na Área de Fisiologia e Anatomia 42 

Vegetal, Processo N.º 23070.003737/2015-41 – Banca Avaliadora composta pelos Professores: Frederico 43 

Augusto Guimarães Guilherme (Presidente), Luiz Fernando Rolim de Almeida e Danila Guimarães Simão. 44 

Resultado: Primeiro Classificado: Diego Ismael Rocha; Segundo Classificado: Raphael Ferreira Almeida. 45 

Em votação os resultados foram homologados com o registro de 14 (quatorze) votos favoráveis e 3 (três) 46 

abstenções. Sétimo Ponto da Pauta: Homologação da definição dos quatro representantes das Chefias 47 

de Unidades Acadêmicas Especiais da Regional Jataí/UFG no CONSUNI, relatado pelo Prof. Wagner 48 

Gouvêa dos Santos. O relator disse que em função de não ter o Conselho Gestor instalado, para a definição 49 

desses representantes foi realizada uma reunião com os chefes das unidades acadêmicas especiais e que ficou 50 

definido que as Unidades Acadêmicas Especiais com direito a voz e voto representando a Regional Jataí no 51 

Conselho Universitário, são: Ciências Agrárias, representada pelo Prof. Américo Nunes da Silveira Neto 52 

(Chefe) e a Prof.ª Ana Luísa Aguiar de Castro (Subchefe), o relator disse que essa era a informação na época 53 

do envio dos nomes, pois depois ocorreram as eleições na Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias 54 

e permaneceu como Chefe o Prof. Américo Nunes da Silveira Neto e como Subchefe foi escolhido o Prof. 55 

Gustavo Henrique Marques Araújo. Ciências Exatas e Tecnológicas, representada pelo Prof. Dr. Giovanni 56 

Cavichioli Petrucelli (Chefe) e Prof. Dr. Gecirlei Francisco da Silva (Subchefe). Letras, Ciências Humanas 57 

e Sociais Aplicadas, representada pela Prof.ª Cristiane Souza Borzuk (Chefe) e a Prof.ª Carolina Ferreira 58 

Souza. Ciências da Saúde, representada pelo Prof. Rodrigo Paschoal Prado (Chefe) e Prof.ª Yolanda Rufina 59 

Condorimay Tacsi (Subchefe). Com Direito a voz a Unidade Acadêmica Especial de Biociência, 60 

representada pelo Prof. Ricardo de Matos Santa Rita (Chefe) e Prof. Luis Antônio Serrão Contim (Subchefe). 61 

Em discussão, o Prof. Ricardo de Matos Santa Rita disse que gostaria que fosse registrado em ata que foram 62 

definidas essas representações e inicialmente a Unidade Acadêmica Especial de Biociência teria direito 63 

somente a voz, mas que após a instalação do Conselho Gestor isso seria ser reavaliado pelo Conselho. Em 64 

votação a representação foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida o Presidente 65 

solicitou que fosse referendada a alteração do Subchefe no caso da Unidade Acadêmica Especial de Ciências 66 

Agrárias, que  após a eleição passou a ser o Prof. Gustavo Henrique Marques de Araújo, em votação a 67 

alteração foi aprovada com o registro de 16 (dezesseis) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Oitavo Ponto 68 

da Pauta: Homologação de Ad referendum: Apreciação dos pedidos de separação dos Cursos de 69 

Direito, Geografia (Graduação e Pós-Graduação) e Pedagogia da Unidade Acadêmica Especial de 70 

Letras, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, relatado pela Chefe da UAE LHS, Prof.ª Cristiane Souza 71 
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Borzuk. A relatora informou que havia o pedido de separação de três cursos da Unidade Acadêmica Especial 72 

e que assim se tornariam quatro unidades. Os Cursos de Direito, Geografia (Graduação e Pós-Graduação) e 73 

Pedagogia solicitaram separação da Unidade Acadêmica Especial de Letras, Ciências Humanas e Sociais 74 

Aplicadas. O Presidente disse que essa decisão foi referendada pelo Conselho Diretor e que agora era a 75 

homologação do Ad referendum. Ele questionou se estava claro para todos que não tinha Funções 76 

Gratificadas para novas Unidades Acadêmicas Especiais. A Prof.ª Cristiane Souza Borzuk disse que sim, que 77 

a decisão por essa separação foi devido ao tamanho da Unidade Acadêmica Especial que tinha mais de 100 78 

(cem) professores e um número grande de alunos, mais de 1000 (mil) alunos, então uma unidade com esse 79 

perfil ficaria muito grande. Disse que os cursos tinham ciência de que no momento não tinha Função 80 

Gratificada e concordavam com isso nesse momento. O Presidente disse que houve um pedido da Regional 81 

Catalão nesse sentido e que foi feito esse alerta quanto as funções gratificadas, disse que também foi alertado 82 

para tivessem o cuidado de não pulverizassem as unidades para que um desmembramento nesse nível não 83 

criasse células muito pequenas. Disse que hoje percebiam que em Goiânia houve uma excessiva pulverização 84 

que acabou gerando algumas dificuldades, mas que isso será apreciado pelo Conselho Universitário. A Prof.ª 85 

Cristiane Souza Borzuk disse que as dificuldades eram enfrentadas hoje, que ela vinha desempenhando 86 

atividades administrativas o tempo todo, que o risco pelo ponto de vista de estrutura já tinha áreas diferentes, 87 

ou seja, já tinha essa particularidade, o risco era vivido agora. Disse que o risco de pulverização também foi 88 

avaliado pelos cursos. O Presidente disse que a preocupação era em ter microunidades acadêmicas especiais 89 

e futuramente quando chegarem as gratificações (Cargo de Direção), não conseguiram suprir todas essas 90 

unidades ao se tornarem unidades acadêmicas. A Prof.ª Cristiane Souza Borzuk disse que a intenção era criar 91 

Unidades Acadêmicas e não Especiais e que apesar de toda dificuldade, vários cursos dessas unidades 92 

estavam em projeto de elaboração de pós-graduação e percebia que do ponto de vista do estatuto não havia 93 

impedimento. O Presidente disse que não havia impedimento, mas que o alerta era para que mais tarde não 94 

cobrassem o que a gestão não poderia cumprir, disse que se lá na frente conseguirem as gratificações foi 95 

pensando nessa estrutura inicial, mas que pediriam novamente e apresentariam as demandas. O Prof. Wagner 96 

Gouvêa dos Santos disse que esse pedido foi encaminhado imediatamente após aprovação, mas não entrou 97 

na pauta do Conselho Universitário por ter algumas observações já apresentadas à Prof.ª Cristiane Souza 98 

Borzuk, como o nome de cada Unidade Acadêmica Especial após a separação e a definição de qual unidade 99 

ficará com a função gratificada que tem na atual unidade. O Presidente disse que o ato era contínuo, que os 100 

chefes solicitarão isonomia, mas que não tinha funções gratificadas para essa isonomia. Em votação a 101 

solicitação foi homologada com o registro de 12 (doze) votos favoráveis e 5 (cinco) abstenções. Terceiro 102 

Ponto da Pauta: Apresentação da nova estrutura administrativa e acadêmica de acordo com o novo 103 

estatuto e regimento da Universidade Federal de Goiás, apresentado pelo Prof. Alessandro Martins. O 104 

Prof. Alessandro Martins iniciou a apresentação do Planejamento da Estrutura da Regional Jataí Conforme o 105 

Novo Estatuto da Universidade Federal de Goiás, disse que tinha uma estruturação básica para definir as 106 

representações dentro do Conselho Gestor. Apresentou o Organograma os órgãos administrativos da 107 

Regional Jataí: Iniciou pela Direção, em seguida falou da necessidade de criação da Chefia de Gabinete na 108 

regional. Disse que tinham órgãos suplementares, assessores, administrativos e as coordenações que foram 109 
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institucionalizadas pela Resolução CONSUNI (Conselho Universitário) N.º 21/2014 (vinte e um de dois mil 110 

e quatorze). Falou que os órgãos administrativos eram o CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico), 111 

CIDARQ (Centro de Informação Documentação e Arquivo), a Regional ainda não tem esse órgão e 112 

CERCOMP (Centro de Recursos Computacionais), em reunião realizada com os setores para definição dos 113 

representantes ficaram os Administradores Josie Melissa Acelo Agricola como titular e Massoiacy Pereira 114 

Marques como suplente. Quanto aos órgãos suplementares, no caso da Regional Jataí o órgão suplementar é 115 

a Biblioteca, disse que foi realizada uma reunião com o setor para definição dos representantes no Conselho 116 

Gestor e ficaram as Bibliotecárias Anne Oliveira como membro titular e Jacqueline Pereira Mota como 117 

membro suplente. Falou a respeito da Assessoria de Comunicação, representada pela Técnica em 118 

Assuntos Educacionais Estael de Lima Gonçalves e Assessoria de Assuntos Estratégicos 119 

representada pelo Prof. Sauli dos Santos Júnior, as Assessorias tem direito a voz no Conselho 120 

Gestor. Disse que com base na Resolução CONSUNI (Conselho Universitário) N.º 21/2014 (vinte e 121 

um de dois mil e quatorze), tinha 7 (sete) coordenações: A Coordenação de Graduação, representada pela 122 

Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes; Coordenação de Pesquisa e Inovação, representada pela Prof.ª Levi 123 

Carina Terribile; Coordenação de Pós-Graduação, representada pelo Prof. Fernando Paranaíba Filgueira; 124 

Coordenação de Extensão e Cultura, representada pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira; Coordenação 125 

de Administração e Finanças, representada pelo Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro; Coordenação de 126 

Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos, representada pela Prof.ª Leonor Paniago Rocha e a 127 

Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária, representada pela Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva. 128 

Disse que nesta gestão já foi iniciado um trabalho conjunto para um projeto de estruturação, falou que faz 129 

parte do GT (Grupo de Trabalho) da Universidade que trabalha para a implantação dessa nova estrutura, com 130 

todas as necessidades de funções gratificadas para compor um documento geral a ser encaminhado à Reitoria 131 

e depois de todas as Regionais terem encaminhado, a Reitoria encaminhará para o MEC (Ministério da 132 

Educação). Em seguida ele apresentou os órgãos que estarão ligados a cada Coordenação. Coordenação de 133 

Graduação: Subcoordenação de Apoio Acadêmico Administrativo; Subcoordenação de Apoio a 134 

Licenciatura e ao Bacharelado; Subcoordenação de Currículo, Avaliação e Programas; Seccional do Centro 135 

de Gestão Acadêmica; Serviço de Apoio Psicopedagógico; Núcleo de Acessibilidade e Inclusão; 136 

Subcoordenação de Assuntos Internacionais e Subcoordenação do Sistema de Distribuição de Salas. 137 

Coordenação de Pesquisa e Inovação: Subcoordenação de Pesquisa; Subcoordenação de Comissões 138 

Permanentes e Subcoordenação de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica. Disse que quanto o Parque 139 

Tecnológico JataíTec for implantado será mais um órgão suplementar da Regional Jataí. Coordenação de 140 

Pós-Graduação: Subcoordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu e Subcoordenação de Pós-Graduação 141 

Lato Sensu. Coordenação de Extensão e Cultura: Subcoordenação de Extensão e Subcoordenação de Cultura. 142 

Coordenação de Administração e Finanças: Departamento de Contabilidade e Finanças; Departamento de 143 

Material e Patrimônio; Departamento de Gerência de Contratos; Departamento de Manutenção e 144 

Departamento de Transporte. Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos: 145 

Departamento de Pessoal; Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos; Departamento de 146 
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Planejamento e Avaliação e Departamento Integrado de Atenção à Saúde do Servidor. Coordenação de 147 

Assuntos da Comunidade Universitária: Departamento de Serviço Social e Assistência Estudantil; 148 

Departamento de Nutrição; Departamento de Saúde Física e Mental e Departamento Pedagógico. Em 149 

seguida apresentou as unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão: Instituto de Ciências Agrárias com o órgão 150 

complementar, o Prof. Alessandro Martins disse que os órgãos complementares encontravam-se em fase de 151 

organização ou implantação pelas Unidades Acadêmicas Especiais. Instituto de Exatas; Instituto de Letras, 152 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Instituto de Ciências da Saúde e Instituto de Biociência, 153 

institucionalizados pela Resolução CONSUNI (Conselho Universitário) N.º 21/2014 (vinte e um de dois mil 154 

e quatorze). O Prof. Alessandro Martins continuou com a apresentação, informando a composição do 155 

Conselho Gestor: Diretor da Regional (Presidente); Vice-Diretor da Regional; Coordenadores da Regional 156 

(sete coordenadores); Chefes de Unidades Acadêmicas Especiais (hoje, cinco Chefes); Representante dos 157 

dirigentes dos Órgãos Suplementares (um representante) escolhidos pelos pares, em rodízio, para mandatos 158 

de dois anos; Representante dos dirigentes dos Órgãos Administrativos (um representante) escolhidos pelos 159 

pares, em rodízio, para mandatos de dois anos; Representantes dos Docentes (dois representantes), 160 

Representantes dos Técnicos Administrativos (dois representantes), Representantes dos Estudantes (dois 161 

representantes) eleitos pelos pares para um mandato de dois anos, conforme estabelecido em edital do 162 

certame, porém, nesses três casos não tivemos o segundo representante para cada categoria. Para 163 

representação dos Docentes, foram eleitas as Professoras Rosemara Perpétua Lopes (titular) e Halline 164 

Mariana Santos Silva (suplente); Para representação dos Técnicos Administrativos foram eleitos os Técnicos 165 

Danilo Vieira Oliveira (titular) e Darlan Marques da Silveira (suplente) e para representação dos Estudantes 166 

foram eleitas as Discentes Cléia Carvalho Pereira Lima (titular) e Leidiane Alves de Freitas (suplente), que 167 

não estavam presentes na reunião de hoje. Após apresentação da composição o Prof. Alessandro Martins 168 

informou perfazia-se com essa configuração 22 (vinte e dois) membros. A Bibliotecária Anne Oliveira 169 

questionou se tinha previsão para o preenchimento das vagas em aberto. O Prof. Alessandro Martins disse 170 

que conforme constava no estatuto após dois anos abria-se um novo edital. O Presidente disse que em 171 

Goiânia tinha esses problemas de não preencher todas as vagas nos conselhos e infelizmente alguns 172 

conselhos ficaram sem representações. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes questionou se o NAI (Núcleo 173 

de Acessibilidade e Inclusão) havia ficado como núcleo. O Prof. Alessandro Martins disse que sim. Quarto 174 

Ponto da Pauta: Homologação do Resultado da Consulta para escolha do Diretor e Vice-Diretor da 175 

Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, gestão 2015 a 2019, relatado pela Presidente da 176 

Comissão da Consulta Eleitoral, Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes, a relatora disse que faria a leitura de parte 177 

a ata do último Conselho Diretor, das linhas 61 (sessenta e um) a 105 (cento e cinco): “O Membro da 178 

Comissão da Consulta Eleitoral, Prof. Esdras Lins Bispo fez a apresentação do resultado e informou que a 179 

Presidente, Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes não pode comparecer devido a participação em um congresso no 180 

Estado do Mato Grosso do Sul, onde ela seria palestrante. O Professor iniciou sua apresentação informando a 181 

composição da Comissão da Consulta Eleitoral: Prof.ª Dr.ª Rosemara Perpetua Lopes (Presidente), Prof. Ms. 182 

Esdras Lins Bispo, Prof. Dr. Maurício José Alves Bolzam, Prof. Dr. Gildiberto Mendonça de Oliveira 183 

(suplente), as Acadêmicas: Caroline de Fátima Soares Flôr (Curso de Ciências Biológicas) e Kellen Martini 184 
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Assmann (Curso de Ciências Biológicas Suplente). Informou ainda a composição da Comissão de Ética: 185 

Prof. Dr. Fernando José dos Santos Dias e Prof. Dr. Edson de Sousa Brito. O Prof. Esdras Lins Bispo fez 186 

uma observação quanto as alterações na composição das comissões, que causaram alguns problemas, mas 187 

que foram sanados. Em seguida o Professor apresentou o calendário do processo: Lançamento do Edital: 10 188 

de junho de 2015; Inscrição de chapa: 18 e 19 de junho de 2015; Divulgação de inscritos: 22 de junho de 189 

2015; Impugnação de candidaturas: (até 24 horas após divulgação dos inscritos); Defesa de Candidato 190 

impugnado (até 48 horas após intimação); Sorteio para ordem de apresentação das chapas nas cédulas: 30 de 191 

junho de 2015; Período de Campanha: de 30 de junho de 2015 a 26 de agosto de 2015; Divulgação da lista 192 

nominal de eleitores: 15 de junho de 2015; Requerimento de inclusão de na lista de eleitores: Até 48 horas 193 

após a divulgação da lista nominal. O Professor Esdras Lins Bispo disse que receberam e-mails para correção 194 

das listas, mas que só foram considerados os apresentados dentro do prazo estipulado no calendário. Entrega 195 

da relação de delegados e fiscais à comissão eleitoral: 19 de agosto de 2015; Divulgação da lista final de 196 

eleitores e local de votação: Até 20 de agosto de 2015; Apresentação dos resultados de pesquisas eleitorais: 197 

Até 20 de agosto de 2015; Debate entre os candidatos: 21 de agosto de 2015 (proposta); Retirada de 198 

credenciais de delegados e fiscais junto à comissão eleitoral: 25 e agosto de 2015; Consulta Eleitoral: 27 de 199 

agosto de 2015; Apuração dos votos: 27 de agosto de 2015, que finalizou mais ou menos às duas horas da 200 

manhã de 28 de agosto de 2015. Em seguida o Professor informou que os integrantes da mesa apuradora dos 201 

votos foram: A Comissão Eleitoral, Comissão de Ética, o Prof. Italo Tiago da Cunha, como fiscal da Chapa 1 202 

(um) e o Prof. Luíz Almeida da Silva, candidato da Chapa 2 (dois). A apuração dos votos foi realizada de 203 

acordo com a resolução 01/2015: Art. 1.º, § 2.º – O índice de votação de uma chapa em cada segmento será 204 

obtido mediante a aplicação da seguinte fórmula: a somatória do número de votos na chapa pelo segmento 205 

dos servidores dividido pelo total de votantes deste segmento multiplicado por 2/03 (dois terços) e o número 206 

de votos na chapa pelo segmento discente, dividido pelo total de votantes do segmento multiplicado por 1/3 207 

(um terço). Art. 1.º, § 3.º – Será vencedora a chapa que, tento somado os dois índices, alcançar o maior índice 208 

de votação. Resultado da Apuração: Chapa 1 (um): 156 (cento e cinquenta e seis) votos de Servidores; 186 209 

(cento e oitenta e seis) votos de Discentes, total: 51,07% (cinquenta e um vírgula zero, sete por cento); Chapa 210 

2 (dois): 128 (cento e vinte e oito) votos de Servidores; 243 (duzentos e quarenta e três) votos de Discentes, 211 

total: 48,93% (quarenta e oito vírgula noventa e três por cento). Total de votos de Servidores: 284 (duzentos 212 

e oitenta e quatro); Total de votos de Discentes: 429 (quatrocentos e vinte e nove). Total de Votantes: 713 213 

(setecentos e treze) – votos válidos. Votos Brancos/Nulos: 29 (vinte e nove) votos de Servidores e 3 (três) 214 

votos de Discentes. Votos totais: 745 (setecentos e quarenta e cinco). O Prof. Esdras Lins Bispo disse que 215 

quanto aos votos nulos, teve um voto que a mesa apuradora resolveu anular, pois em uma das urnas um 216 

discente não depositou a cédula na urna. Disse que antes dessa tomada de decisão foi averiguado junto à 217 

mesa apuradora que esse voto não alteraria o resultado final, e tendo em vista a concordância de todos os 218 

membros da mesa apuradora, o voto foi anulado”. A relatora disse que foram apresentadas ainda aspectos a 219 

melhorar, como o período do processo, disse que foi tudo muito corrido, mas que conseguiram resultados 220 

muito bons. Outras questões colocadas foram: a questão da votação do Prof. Vanderlei Balbino (eleitor) e que 221 

ficou a sugestão de se passar a incluir na próxima resolução essa situação. Disse que tinha questões 222 
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pertinentes a falta de definições e que se colocava à disposição para discutir essas questões. Em discussão, 223 

não houve manifestações. Em votação o resultado foi homologado com o registro da unanimidade dos votos. 224 

O Presidente agradeceu a toda comissão pelo trabalho realizado. Quinto Ponto da Pauta: Solicitação da 225 

Chapa Vencedora do Pleito de início da Gestão em Janeiro de 2016 e consequente prorrogação do 226 

Mandato da Atual Direção da Regional Jataí/UFG até dia 07 de janeiro de 2016, relatado pelo Prof. 227 

Wagner Gouvêa dos Santos, o relator leu o pedido na íntegra: “Ilmo. Sr. Wagner Gouvêa dos Santos, Diretor 228 

da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, Assunto: Solicitação de prorrogação de mandato da 229 

Direção REJ/UFG. Prezado Diretor, Solicitamos, como candidatos eleitos pela Chapa 1 para a gestão de 2015 230 

a 2019 da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, a prorrogação do mandato da atual direção até o 231 

dia 07 de janeiro de 2016 e posse da nova Direção em 08 de janeiro de 2016, para tal solicitação 232 

apresentamos as seguintes justificativas: Estamos em situação de greve na instituição e a presença de 233 

representantes de alguns segmentos (não presentes nesse momento), são essenciais para o início dos 234 

trabalhos da nova gestão; Indefinição do Calendário Acadêmico, que encontra-se paralisado desde o semestre 235 

passado; Início do ano fiscal no mês de janeiro, a esta época todos os procedimentos relativos ao financeiro 236 

já ocorreram, o que deixa a nova gestão sem possibilidades de encaminhamentos, empenhos ou tomadas de 237 

decisões que envolvem situações financeiras. Falta de tempo hábil para realização de concurso para 238 

professores substitutos, necessários para suprir as aulas dos novos diretores; Além das situações expostas, 239 

informamos que estamos em fase de definição das coordenações que farão parte do novo grupo gestor e que 240 

um período de prorrogação de posse nos proporcionaria uma transição com maior efetividade, diante da 241 

situação atual de crise nas universidades. Portanto, após análise de V. S.ª, gostaríamos de solicitar a 242 

apreciação de nosso pedido junto ao Conselho Gestor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás. 243 

Na oportunidade reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Prof. Dr. Alessandro 244 

Martins, Prof. Dr. Fernando Paranaíba Filgueira”. Em discussão o Prof. Giovanni Cavichiolli Petruceli disse 245 

que compreendia o pedido e entendia os argumentos, mas que tinha algumas dúvidas disse que se esticava o 246 

mandato, então esticaria os próximos, disse que também tinha um problema que essa era uma questão muito 247 

séria, pois ele não sabia a opinião dos colegas e pediu para que imaginassem se o congresso começasse a 248 

fazer isso? Disse que tinha que pensar na viabilidade disso, que entendia os argumentos apresentados e que 249 

concordava, mas gostaria de esclarecimentos quanto a isso. A Prof.ª Cristiane Souza Borzuk disse que 250 

concordava com o Prof. Giovanni Cavichiolli Petruceli e disse que tinha a necessidade de posicionamento 251 

dos pares, disse que seria bom que os esclarecimentos fossem feitos, pois havia uma expectativa, uma espera,  252 

havia outros elementos que sobrepunham a esses. O Prof. Américo Nunes da Silveira disse que gostaria de 253 

ouvir os pares quanto ao assunto, disse que tinha dúvida quanto alguns problemas, quanto a essa decisão, 254 

tinham duas pessoas no comando, então era meio delicado. Falou que quanto antes assumisse, melhor. Falou 255 

que teve o processo eleitoral então tinha que preocupar em validar e evitar essas questões, disse que torcia 256 

para que desse certo e que estava aqui para ajudar e apoiar. A Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes disse que 257 

assim como os colegas ela representava uma categoria. Disse que só lembrando que essa preocupação existiu 258 

lá atrás em agilizar o processo eleitoral, então não sabia porque mudou. Mas precisava consultar a categoria  259 

e os colegas para trazer isso para a próxima reunião. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse que via o 260 
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pedido como uma questão muito importante, disse que sabiam que o único Câmpus que tinha troca de gestor 261 

no meio do ano era a Regional Jataí. Disse que então achava essa uma oportunidade ímpar e chamava a todos 262 

para uma reflexão, pois estavam em uma situação de greve e que achava essa decisão era louvável e de 263 

relevância histórica, esse seria um salto em termos de gestão. O Prof. Wagner Gouvêa dos Santos disse que 264 

esse foi um pedido que chegou para o Conselho Gestor e que devido ao período de realização da eleição foi 265 

necessário prorrogar sua portaria por um mês, cujo vencimento ocorrerá em 28/09/2015 (vinte e oito de 266 

setembro de dois mil e quinze) e tinham que definir quanto a cerimônia de posse. O Prof. Alessandro Martins 267 

disse que por ele e pelo Prof. Fernando Paranaíba Filgueira eles assumiriam imediatamente, não havia 268 

problema quanto a isso. Disse que essa era uma solicitação, mas não era algo que estava relacionado a receio 269 

de assumir, para ter que assumir depois. Falou que se o Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral quisesse dar 270 

posse agora, ele estava pronto. Disse que essa questão da prorrogação ocorreria agora ou depois, mas teria 271 

que ocorrer. Disse que o mandato atual finalizou no dia da eleição  foi solicitada a prorrogação da portaria, 272 

pois o Departamento Pessoal informou que não haveria tempo hábil para emissão de documentos e 273 

realização da cerimônia de posse. Disse que ele e o Prof. Fernando Paranaíba Filgueira queriam trabalhar e já 274 

estavam trabalhando, mas gostaria de considerar esse momento e com base nisso que enviaram essa 275 

solicitação. O Prof. Américo Nunes da Silveira Neto disse que o prazo seria até sete de janeiro, então que 276 

preocupassem um pouco com esse conselho que acabava de ser instalado, que eles pudessem consultar os 277 

pares e que em uma reunião extraordinária na próxima semana que discutisse esse assunto, para que esse 278 

conselho não tomasse essa decisão no primeiro dia, para que o conselho fosse preservado. Disse ainda que 279 

havia uma expectativa muito grande em relação ao Conselho Gestor. O Presidente disse que então a 280 

solicitação era de retirada do ponto de pauta e apreciação em uma nova reunião. Disse que se fosse 281 

necessário, devido ao período de vigência da atual portaria, que fosse prorrogada novamente para que não 282 

ficasse um vago. Em votação a retirada do ponto da pauta e retorno do ponto em reunião extraordinária, foi 283 

aprovada com o registro de 14 (quatorze) favoráveis, 2 (dois) contrários e 1 (uma) abstenção. O Presidente 284 

disse que com isso esgotava a pauta e questionou se os conselheiros tinham outros assuntos. Nono Ponto da 285 

Pauta: Outros Assuntos – A Prof.ª Cristiane Souza Borzuk questionou se o sistema estava aberto para 286 

matrículas. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes explicou que houve um problema no sistema e que alguns 287 

alunos registraram a intenção de matrícula, pois não havia nenhum aluno matriculado. Disse que mesmo 288 

quem conseguiu acessar o sistema e lançar a intenção, que essa situação será considerada inválida. Informou 289 

em seguida que já havia uma comissão para reestruturação do calendário ao final da greve. O Presidente 290 

disse que conforme explicado não tinha ninguém matriculado. A Assessora de Comunicação, Estael de Lima 291 

Gonçalves disse que a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes poderia preparar um documento com 292 

esclarecimentos para divulgação no site da Regional. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu 293 

a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 15:41 horas (quinze horas e quarenta e um minutos), 294 

da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Gestor, lavrei a presente ata 295 

que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros 296 

presentes à discussão e votação…………………….…………………………………………………………… 297 
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