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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 018/2011/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2011. 

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze às quatorze horas e sete minutos reuniram-se no 1 

auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Alessandro Martins,Vice-2 

Diretor do Câmpus Jataí-UFG, os membros do Conselho Diretor: Prof. Vilmar Antônio Ragagnin, 3 

Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Alexandre Braoios, Coordenador do Curso de Biomedicina; 4 

Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Prof. Antônio Paulino 5 

da Costa Netto, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, 6 

Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcelo Eibs Cafrune, Coordenador do Curso de 7 

Direito; Prof.ª Valquíria Coelho Pina Paulino, Vice-Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Wendy 8 

Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal, Prof. Fábio Marineli, Coordenador do 9 

Curso de Física; Prof.ª Patrícia de Sá Barros, Coordenadora do Curso de Fisioterapia; Prof. Raimundo 10 

Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de História; Prof.ª Divina Nice Martins Cintra, Vice- 11 

Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do Curso de Matemática; 12 

Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª Suely Lima 13 

de Assis Pinto, Vice-Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, 14 

Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Francismário Ferreira dos Santos, Coordenador do Curso de 15 

Química; Prof. Edgar Alain Collao Saenz, Coordenador do Curso de Zootecnia; Prof. Marco Aurélio C. 16 

Carneiro, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; Prof.ª Raquel Maria de Oliveira, Vice-17 

Coordenadora do Curso de Mestrado em Geografia; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante 18 

dos Professores Associados; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representante dos Professores Adjuntos; O 19 

Técnico-Administrativo: Marcos Humberto Silva de Assis, representando os servidores técnico-20 

administrativos; O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino, representante dos discentes. Verificado o 21 

“quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos informando que o Prof. Wagner Gouvêa dos Santos 22 

estava em uma reunião em Goiânia, e que houve a solicitação de inversão de pauta, o Prof. Antônio Paulino 23 

da Costa Netto solicitou que os PPC’s também fosse antecipados, os conselheiros concordaram com a 24 

inversão, e a reunião foi iniciada com o relato dos projetos de pesquisa relatados em bloco, iniciando pelo 25 

Nono Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Síntese de líquidos iônicos e sua utilização da 26 

transesterificação de óleo de soja – Coordenador: Prof. Ricardo de Matos, relatado pela Comissão do 27 

Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer favorável. Décimo Ponto da 28 

Pauta: Projeto de Pesquisa: Manejo de povoamentos adensados de eucalipto, em regime de curta rotação e 29 

talhadia, para a geração de eletricidade – Coordenadora: Prof.ª Thelma Soares, relatado pela Comissão do 30 

Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer favorável. Décimo Primeiro Ponto 31 

da Pauta: Projeto de Pesquisa: Arquitetura corporativa com estudo de caso utilizando TOGAF – 32 

Coordenadora: Prof.ª Deborah Silva Fernandes, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. 33 
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Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer favorável. Décimo Segundo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: 34 

Imagem corporal de mulheres com câncer – Coordenadora: Prof.ª Viviane Oliveira Gonçalves, relatado pela 35 

Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer desfavorável, falta 36 

orçamento. Décimo Terceiro Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Avaliação do grau de informação sobre 37 

o transplante de medula óssea no estado de Goiás – Coordenadora: Prof.ª Marina Pacheco Miguel, relatado 38 

pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer desfavorável, o 39 

projeto necessitava de correções. Décimo Quarto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Pesquisa de 40 

bactérias multirresistentes em superfícies inanimadas – Coordenador: Prof. Alexandre Braoios, relatado pela 41 

Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer desfavorável. Décimo 42 

Quinto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: O docente gestor: implicações da formação inicial e 43 

continuada na gestão acadêmica da UFG-CAJ – Coordenadora: Lazara Christiane de Assis Santana- Relator: 44 

Comissão do Conselho Diretor (retirado de pauta o relato não ficou pronto). Décimo Sexto Ponto da Pauta: 45 

Projeto de Pesquisa: Avaliação da Sexualidade dos idosos cadastrados na unidade Estratégia de Saúde da 46 

Família do Conjunto Rio Claro no Município de Jataí-GO – Coordenadora: Prof.ª Cristiane José Borges, 47 

relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer 48 

favorável. Décimo Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: O teatro lírico de Hilda Hilst – 49 

Coordenadora: Prof.ª Tatiana Franca Rodrigues, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo 50 

Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer favorável. Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Projeto de 51 

Pesquisa: “Pesquisa do potencial anti-inflamatório e antiviral do látex extraído da planta Synadenium 52 

carinatum” - Coordenador: Prof. Cleber Douglas Lucínio Ramos, relatado pela Comissão do Conselho 53 

Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer favorável. Décimo Nono Ponto da Pauta: 54 

Projeto de Pesquisa: Teoria das filas e suas aplicações – Coordenador: Prof. Flávio Gomes Moraes, relatado 55 

pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer favorável. Neste 56 

momento o Professor Marcelo Gonçalves Honnicke solicitou a inclusão na pauta do Relatório Semestral 57 

de Pós-Graduação – Prof.ª Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago – do interesse do Curso de 58 

Letras, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer 59 

favorável. Vigésimo Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação – Prof.ª Alana Flávia 60 

Romani – do interesse do Curso de Medicina Veterinária, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido 61 

pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer favorável. Vigésimo Primeiro Ponto da Pauta: Relatório 62 

Semestral de Pós-Graduação - Prof.ª Luciana de Oliveira Berretta – do interesse do Curso de Ciência da 63 

Computação, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, 64 

parecer favorável. Vigésimo Segundo Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação 65 

Doutorado da Prof.ª Cristiane Souza Borzuk – do interesse do Curso de Psicologia, relatado pela 66 

Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer favorável. Vigésimo 67 

Terceiro Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação Doutorado da Prof.ª Elaine Cristina 68 

Castelhano Barbosa – do interesse do Curso de Ciências Biológicas, relatado pela Comissão do Conselho 69 

Diretor e lido pelo Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer favorável. Vigésimo Quarto Ponto da 70 

Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação Doutorado da Prof.ª Elizabeth Gottschalg Raimann – 71 
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do interesse do Curso de Pedagogia, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Marcelo 72 

Gonçalves Honnicke, parecer favorável. Vigésimo Quinto Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-73 

Graduação Doutorado da Prof.ª Rosely Ribeiro Lima – do interesse do Curso de Pedagogia - Relator: 74 

Comissão do Conselho Diretor (retirado de pauta, faltou passar pela coordenação do curso). Vigésimo Sexto 75 

Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação Doutorado do Prof.ª Marcos Leandro Mendes 76 

Carvalho – do interesse do Curso de Matemática, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo 77 

Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke, parecer favorável. Após todos os relatos foi realizada a votação e todos 78 

os pareceres foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Quinto Ponto da Pauta: Processos 79 

de Estágio Probatório e Progressão Horizontal – Relator: CAD/CAJ, os relatos foram lidos pela Prof.ª 80 

Cecília Nunes Moreira, primeiro os processos relatados pela comissão presidida pela Prof.ª Cecília Nunes 81 

Moreira: Processos de Progressão Horizontal –Processo 23070.014724/2011-73 – Prof. Carlos Alexandre 82 

Gomes Costa; Processo 23070.011024/2011-15 – Prof. Marcelo Silva Freitas; Processo 23070.016672/2011-83 

70 – Prof.ª Patrícia de Sá Barros; Processo 23070.003356/2011-38 – Prof. Igo Gomes Guimarães; Processo 84 

23070.015436/2011-36 – Prof.ª Liian Ferreira Rodrigues Brait; Processo de Estágio Probatório- Processo 85 

23070.011024/2011-27 – Prof.ª Denise Silva de Oliveira. Em seguida a professora relatou os processos 86 

analisados pela comissão presidida pela Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva Fontana: Processo 87 

23070.014733/2011-64 – Prof.ª Jaqueline Fátima Rodrigues; Processo 23070.010657/2011-18 – Prof.ª 88 

Mônica Santiago Barbosa; Processo 23070.014723/2011-29 – Prof.ª Nadya da Silva Castro. Processo de 89 

Estágio Probatório Nº. 23070.019522/2010-37 – Vanessa Cristina Stein – Sexto Ponto da Pauta: Projetos 90 

de Extensão e Cultura – Relator: Prof. Dirceu Luiz Hermann, relatos lidos pela Técnica em Assuntos 91 

Educacionais Estael de Lima Gonçalves - Ações básicas em saúde – Coordenadora: Prof.ª Dayse de Araújo 92 

Vilela – Curso de Fisioterapia; Festa do dia das crianças no Lar Transitório  – Coordenadora: Prof.ª Dayse de 93 

Araújo Vilela – Curso de Fisioterapia; A Universidade vai a escola  – Coordenadora: Prof.ª Dayse de Araújo 94 

Vilela – Curso de Fisioterapia; III Feira de Saúde CAJ/UFG: enfermagem em ação – Coordenadora: Prof.ª 95 

Marise Ramos de Souza – Curso de Enfermagem; Ações de Enfermagem em uma atividade beneficente à 96 

comunidade carente de Jataí-GO – Coordenadora: Prof.ª Suelen Gomes Malaquias – Curso de Enfermagem; 97 

Atividade assistida por animais – Coordenadora: Prof.ª Camila Franco Carvalho – Curso de Medicina 98 

Veterinária; Ciclo de palestra interdisciplinar em saúde - Coordenadora: Prof.ª Marise Ramos de Souza – 99 

Curso de Enfermagem; Direito também se aprende na escola – Coordenadora: Fernanda Sousa Oliveira – 100 

Curso de Direito; Práticas de leitura e escrita no cento de inserção social de Jataí – Coordenadora: Prof.ª 101 

Eliana Melo Machado Moraes – Curso de Letras; A língua portuguesa no ensino fundamental (6º ao 9º ano): 102 

uma discussão – Coordenadora: Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes – Curso de Letras; A língua portuguesa 103 

no vestibular da UFG/2010 - Coordenadora: Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes – Curso de Letras; 104 

Levantamento das principais pragas urbanas e produtos para seu controle no município de Jataí-GO – 105 

Coordenador: Prof. Paulo César Timossi – Curso de Agronomia; Efeitos de um programa de treinamento dos 106 

músculos do assoalho pélvico no pós-parto – Coordenadora: Prof.ª Thaís Rocha Assis – Curso de 107 

Fisioterapia; Ecocine debates: cinema e direito ambiental  - Coordenadora: Prof.ª Verônica Korber Gonçalves 108 

– Curso de Direito; Café, Versos e Direito: quando Miguilim encontra Geni – Coordenadora: Prof.ª Helga 109 
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Maria Martins de Paula – Curso de Direito; Curso Operação Mamoré – Coordenador: Prof. Marcos Antônio 110 

Menezes – Curso de História; Espaço das profissões CAJ/UFG – Coordenador: Prof. Antônio Paulino da 111 

Costa Netto – Curso de Ciências Biológicas, projetos com relatos favoráveis. Em discussão e em seguida em 112 

votação, os relatos foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Sétimo Ponto da Pauta: 113 

Processo 23070.014424/2011-94 – Unidade Concurso Resultado – Área: Algoritmos e Programação de 114 

Computadores – do Interesse do Curso de Ciência da Computação. O resultado foi lido por mim, Marinalva 115 

de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor do Câmpus Jataí/UFG – O concurso teve a banca 116 

composta pelos Professores: Italo Tiago da Cunha (Presidente), Marcelo Silva Freitas e Jucélio Costa de 117 

Araújo (membro externo), os candidatos classificados foram: Primeiro classificado: Márcio Moraes Lopes; 118 

Segundo classificado: Ana Paula Freitas Vilela Boaventura; Terceiro classificado: Leonardo Antônio Alves; 119 

Quarto classificado: Wedson Gomes da Silveira Júnior e Quinto classificado: Jaime Ribeiro Júnior. Em 120 

discussão e em seguida em votação o resultado do concurso foi aprovado com o registro da unanimidade dos 121 

votos. Oitavo Ponto da Pauta: Processo 23070.024427/2011-28 – Unidade Concurso Resultado – Área: 122 

Estrutura de Dados e Engenharia de Software – do Interesse do Curso de Ciência da Computação. O 123 

resultado foi lido por mim, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor do Câmpus 124 

Jataí/UFG - O concurso teve a banca composta pelos Professores: Laurence Rodrigues do Amaral 125 

(Presidente), Joslaine Cristina Jeske de Freitas e Victor Sobreira (membro externo), os candidatos 126 

classificados foram: Primeiro classificado: Paulo Afonso Parreira Júnior; Segundo classificado: Ana Carolina 127 

Gondim Inocêncio; Terceiro classificado: Valéria Quadro dos Reis; Quarto classificado: Esdras Lins Bispo 128 

Júnior; Quinto classificado: Nádia Félix Felipe da Silva. Em discussão e em seguida em votação o resultado 129 

do concurso foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida foi apresentado o Primeiro 130 

Ponto da Pauta: Informes: Primeiro Informe: Confirmação de Fiscais Vestibular: O Presidente 131 

informou que a confirmação de participação no Processo Seletivo (vestibular) será realizada pelo site do 132 

Centro de Seleção até o dia 07/11/2011(sete e novembro de dois mil e onze). Segundo Informe: II 133 

Encontro de Licenciaturas: O Presidente explicou que em conversa com a Prof.ª Sandramara, ele foi 134 

informado que foi feito um convite para participação, trata-se de um evento a nível nacional e o Câmpus 135 

Jataí poderá auxiliar com a disponibilização de um ônibus para levar os interessados até Goiânia, porém não 136 

tem a condição de financiar diárias segundo as metas do custeio deste ano, além do transporte foi conseguido 137 

junto a EMATER o valor de R$ 30,00 (trinta reais) a diária para os interessados em fazer reserva neste 138 

alojamento. Em seguida ele solicitou a participação do Câmpus neste evento e informou que as inscrições 139 

serão realizadas até dia 11/11/2011 (onze de novembro de dois mil e onze), solicitou ainda que os 140 

interessados procurem a Assessoria de Graduação para o agendamento do transporte. Neste momento a Prof.ª 141 

Eliana Melo Machado Moraes solicitou que os nomes fossem passado até o dia 15/11/2011 (quinze de 142 

novembro de dois mil e onze). Em seguida os informes foram feitos pela Prof.ª Eliana Melo Machado 143 

Moraes (Assessora de Graduação do CAJ/UFG) – Informes Assessoria de Graduação: A Assessora 144 

informou que o término das aulas deste ano será no dia 15/12/2011 (quinze de dezembro de dois mil e onze) 145 

e solicitou que os coordenadores de cursos ficassem atentos ao calendário. Em seguida falou da semana de 146 

planejamento para 2012 (dois mil e doze) que será realizada no período de 13 a 24/02/2012 (treze a vinte e 147 
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quatro de fevereiro de dois mil e doze), então que os coordenadores ficassem atentos ao período de férias dos 148 

professores, pois eles terão que participar da semana de planejamento. Em sequência foi passado informes 149 

sobre o calendário acadêmico 2012 (dois mil e doze), a Assessora informou que o Espaço das Profissões será 150 

realizado nos dias 16 e 17 (dezesseis e dezessete) de abril em Goiânia e que a Assessoria de Graduação 151 

propôs que em Jataí fosse realizado no mesmo período por causa dos materiais. O Prof. Alexandre Braoios 152 

disse que foi discutido no Conselho Diretor que o espaço das profissões no começo do ano ficaria longe da 153 

realização do vestibular, então a realização do mesmo deveria ser próximo ao vestibular do Câmpus, ou seja, 154 

no segundo semestre. O Presidente disse que em Goiânia ocorre o vestibular no meio do ano. A Prof.ª 155 

Patrícia de Sá Barros sugeriu que os cursos participem em Goiânia. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes 156 

disse que no segundo semestre tem a divulgação do vestibular e outros trabalhos, após várias discussões o 157 

Presidente disse que segundo as colocações dos Conselheiros a intenção é de manter como tem sido feito, 158 

então continuaria da mesma forma. Em seguida o Presidente questionou quanto a indicação de um 159 

representante discente para a comissão de elaboração do edital para representantes no Conselho Diretor. O 160 

Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que tinha uma indicação e que passaria a informação para a 161 

secretaria executiva. Em seguida o Presidente solicitou a inclusão de um convênio que será apresentado pela 162 

Prof.ª Eliana e a inversão para apreciação dos PPC’s dos Cursos de Ciências Biológicas e Engenharia 163 

Florestal, os conselheiros concordaram, e a pauta prosseguiu com a a apreciação do Trigésimo Sétimo 164 

Ponto da Pauta: Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas – Relatora: Prof.ª Paula Regina de 165 

Souza, o relato foi lido pela Prof.ª Valquíria Coelho Pina Paulino, a professora disse que o parecer era 166 

favorável a aprovação e que havia algumas considerações quanto ao estágio obrigatório, o Prof. Antônio 167 

Paulino da Costa Netto disse que todas as solicitações de adequações foram providenciadas. Em votação o 168 

relato favorável foi aprovado com o registro de 23 (vinte e três) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. 169 

Trigésimo Oitavo Ponto da Pauta: Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Florestal, relatado pelo 170 

Prof. Vilmar Antônio Ragagnin, o relator disse que o processo conta com três volumes de documentos e que 171 

contou com o auxilio da Assessoria de Graduação para a análise do mesmo e que seu parecer era favorável a 172 

aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Florestal. Em discussão, o Prof. Raimundo Agnelo 173 

Soares Pessoa questionou quanto a carga horária mínima e sobre a necessidade da carga horária de 1000 174 

(mil) horas a mais. O Prof. Wendy Carniello Ferreira disse que a carga horária de 3600 (três mil e seiscentas) 175 

horas era para qualquer curso, e que quanto a carga horária do curso foi pensada na questão de qualidade 176 

para que o curso não fique fora da carga horária dos cursos  de engenharia da UFG. A Prof.ª Eliana Melo 177 

Machado Moraes pediu que o professor esclarecesse que a carga horária não impactará em contratação de 178 

professores. O Prof. Wendy Carniello Ferreira disse que a carga horária não impactará em contratação de 179 

professores. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que essa carga horária a mais é uma questão 180 

positiva, que os alunos do curso ficam contentes com isso. Em votação o parecer favorável foi aprovado com 181 

o registro de 23 (vinte e três) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Em seguida foi inserido o Ponto de 182 

Pauta sobre o Convênio Entre a Universidade Federal de Goiás e a Universidade de Veliko Târnovo 183 

(Bulgária) – A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse que já existe um agendamento de reunião em 184 

Goiânia com o Reitor da UFG e da Universidade de Veliko Târnovo (Bulgária). Em seguida o relator do 185 
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Convênio, Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, o relator disse que o convênio propõe parceria para 186 

promover relações acadêmicas, culturais e científicas nas áreas do ensino da Pesquisa e da Cultura, disse 187 

ainda que o convênio seria assinado em português e inglês e que o parecer era favorável. O Presidente disse 188 

que a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes estava presente no Conselho Diretor para esclarecimentos. A 189 

Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse que sugeriu a possibilidade do estabelecimento do convênio para 190 

que alunos e professores pudessem participar do intercâmbio e que o convênio abrange a extensão, pesquisa 191 

e ensino. Disse ainda que em conversa com a Prof.ª Ofir Bergmann a professora lhe falou da importância da 192 

extensão deste convênio para toda a UFG. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse ainda que as despesas 193 

com hospedagem dos alunos serão pagas pela instituição que irá recebê-lo e a que envia providenciaria as 194 

passagens. Disse também que o convênio será assinado em 30/11/2011 (trinta de novembro de dois mil e 195 

onze) em Goiânia. Em discussão, o Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa solicitou esclarecimentos quanto a 196 

obrigações do estudante e da instituição e disse que não havia nada previsto para os professores, então ele 197 

sugeriu a inclusão de uma clausula sobre professores. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes as ações do 198 

professor estão previstas nos modos de cooperação. Em votação o parecer favorável foi aprovado com o 199 

registro de 21 (vinte e um) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Neste momento o Prof. Vilmar Antônio 200 

Ragagnin solicitou a antecipação dos pontos trinta e três e trinta e quatro e o Acadêmico João Victor de 201 

Souza Cyrino solicitou a antecipação dos processos de alunos. Após muitas discussões ficou acordado que a 202 

pauta prosseguiria a partir do vigésimo sétimo ponto. Vigésimo Sétimo Ponto da Pauta: Processo 203 

23070.014164/2008-51– Acadêmico Exposição de Motivos (Liberação de pré-requisito) – da Acadêmica 204 

Fernanda Galhardo Gomes do Curso de Medicina Veterinária. Relatado pelo Prof. Edgar Alain Collao Saenz. 205 

O parecer do relator é pelo indeferimento do pedido. Em discussão e em seguida em votação, o parecer do 206 

relator foi aprovado com o registro de 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Vigésimo 207 

Oitavo Ponto da Pauta: Processo 23070.009373/2011-89 – Acadêmico Exposição de Motivos (Liberação 208 

de pré-requisito) – da Acadêmica Jackelyne Ferreira Dutra do Curso de Medicina Veterinária, relatado pelo 209 

Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana. Em discussão e em seguida em votação, o parecer do relator foi 210 

aprovado com o registro de 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Vigésimo Nono Ponto 211 

da Pauta: Processo 23070.0014711/2011-02 – Acadêmico Exposição de Motivos (Liberação de pré-212 

requisito) – da Acadêmica Nádia Parreira de Assis do Curso de Medicina Veterinária, relatado pelo Prof. 213 

Cássio Aparecido Pereira Fontana. Parecer favorável. Em discussão e em seguida em votação, o parecer do 214 

relator foi aprovado com o registro de 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 3 (três) abstenções.Trigésimo 215 

Ponto da Pauta: Processo 23070.014709/2011-25 - Acadêmico Exposição de Motivos (Liberação de pré-216 

requisito) – da Acadêmica Iharrany Cinthia Pereira do Curso de Medicina Veterinária, relatado pelo Prof. 217 

Cássio Aparecido Pereira Fontana. Parecer favorável. Em discussão e em seguida em votação, o parecer do 218 

relator foi aprovado com o registro de 17 (dezessete) votos favoráveis e 5 (cinco) abstenções. Trigésimo 219 

Primeiro Ponto da Pauta: Processo 23070.014702/2011-11– Acadêmico Exposição de Motivos 220 

(Liberação de pré-requisito) – da Acadêmica Larissa Oliveira Souza do Curso de Biomedicina, relatado 221 

pela Prof.ª Patrícia de Sá Barros. Parecer pelo indeferimento da solicitação. Em discussão e em seguida em 222 

votação, o parecer da relatora foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Trigésimo Segundo 223 
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Ponto da Pauta: Processo 23070.006282/2011-91 – Acadêmico Exposição de Motivos (Cancelamento de 224 

Disciplina) – da Acadêmica Thaissa Flavianny Franco da Costa do Curso de Biomedicina, relatado pela 225 

Prof.ª Paula Regina de Souza e lido pela Prof.ª Valquíria Coelho Pina Paulino. Parecer pelo indeferimento à 226 

solicitação de cancelamento de disciplina. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que considerava 227 

a justificativa da aluna como plausível, pois pelo nome da disciplina de núcleo livre ela achava que não havia 228 

a necessidade de falar inglês, então ele pede vistas do processo. A Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha 229 

questionou sobre o prazo quando a aluna solicitou. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que se o 230 

processo foi solicitado dentro do prazo a aluna poderia ter solicitado o cancelamento da disciplina. O Prof. 231 

Marcelo Eibs Cafrune também pediu que o prazo fosse verificado, disse que se o prazo não foi cumprido, 232 

não via razão para cancelamento. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que se o prazo não foi respeitado e 233 

alguém aceitou o processo dela fora do prazo, então, o conselho tem que aceitar. O Prof. Marcelo Eibs 234 

Cafrune disse que segundo a Procuradoria não se pode impedir a abertura de processo, e que o prazo que ele 235 

levantou seria para análise do recurso ou não. A Prof.ª Divina Nice Martins Cintra disse que se houvesse a 236 

possibilidade de cancelamento da disciplina, que isso fosse concedido, pois, é uma disciplina muito difícil. 237 

Após várias discussões, ficou registrado o pedido de vistas do Acadêmico João Victor de Souza Cyrino. 238 

Trigésimo Terceiro Ponto da Pauta: Estatuto Humaniza (Empresa Júnior) do Curso de Psicologia, 239 

relatado pelo Prof. Vilmar Ragagnin. Parecer favorável. Em discussão e em seguida em votação, o parecer do 240 

relator foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Trigésimo Quarto Ponto da Pauta: Estatuto 241 

No Campo (Empresa Júnior) do Curso de Agronomia, Relatado pela Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha. 242 

Parecer favorável. Em discussão e em seguida em votação, o parecer da relatora foi aprovado com o registro 243 

de 23 (vinte e três) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Trigésimo Quinto Ponto da Pauta: Programa de 244 

Mobilidade Estudantil – Acadêmica Franciely Ozumi de Moraes - Curso de Psicologia, relatado pela 245 

Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha. Parecer favorável. Em discussão e em seguida em votação, o parecer da 246 

relatora foi aprovado com o registro de 23 (vinte e três) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Trigésimo 247 

Sexto Ponto da Pauta: Núcleo Livre Ciclagem de Nutrientes – Coordenador: Prof. Robson Schaff Corrêa 248 

- do interesse do Curso de Engenharia Florestal, relatado pelo Prof. Wendy Carniello Ferreira. Em discussão 249 

e em seguida em votação, o parecer da relatora foi aprovado com o registro de 21 (vinte e um) votos 250 

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Quarto Ponto da Pauta: Recurso contra a decisão da Coordenação do 251 

Curso de Agronomia em relação a vacância do Prof. Hamilton Seron Pereira, relatado pela Comissão 252 

que analisa o processo. O Prof. Wendy Carniello Ferreira Presidente da comissão apresentou um histórico do 253 

caso, desde a vacância gerada pela saída do Prof. Hamilton na área de fertilidade do solo, em seguida o 254 

recurso interposto pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro no Conselho Diretor sendo que em 255 

20/04/2011 (vinte de abril de dois mil e onze) foi apresentado ao Conselho Diretor um parecer não 256 

conclusivo da relatora solicitando a formação de uma comissão. A comissão foi formada e iniciou atividades 257 

solicitando os PPC’s para os coordenadores dos cursos envolvidos, foi feito o levantamento da carga horária 258 

do Curso de Agronomia por áreas: Engenharia, Solos, Fitotecnia, Fitossanidade, Melhoramento, 259 

Economia/extensão. A comissão teve um intervalo nos trabalhos devido a um recurso junto a PROJUR que 260 

definiu que o Conselho Diretor resolvesse a questão. Em 20/09/2011 (vinte de setembro de dois mil e onze) o 261 
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processo foi para o Curso de Agronomia e em 20/10/2011 (vinte de outubro de dois mil e onze) foi devolvido 262 

à comissão sem o consenso das partes. O relator continuou dizendo que hoje a comissão veio para o conselho 263 

e que foi definido após várias reuniões que seriam apresentadas no Conselho Diretor as planilhas de carga 264 

horária e que esta avaliação levou em consideração os seguintes documentos: PPC’s atuais dos cursos, e 265 

documento com a alocação de vagas, as planilhas com as cargas horárias foram apresentadas. Em seguida ele 266 

disse que a comissão não conseguiu chegar a um parecer conclusivo, e neste momento o relator abriu para os 267 

questionamentos. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que as áreas em disputa são as de solos e 268 

engenharia. O Presidente pediu atenção para as planilhas apresentadas pela comissão. Após várias discussões 269 

e questionamentos sobre carga horária, o Prof. Vilmar Antônio Ragagnin disse que na última reunião ele não 270 

pode apresentar sua defesa. O Presidente disse que o professor teve um tempo e questionou se o conselho 271 

seria favorável a liberação de um tempo para a defesa do professor. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa 272 

disse que neste seria o caso de abrir para as duas partes. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que 273 

a partir do momento que não tem parecer abre as discussões. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse 274 

que baseado no processo paralelo, a decisão é do conselho diretor. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que 275 

devido a comissão não ter levado um parecer ao conselho a situação ficou complicada, como aprovar uma 276 

situação que não tem parecer? O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana questionou se a comissão trabalhou 277 

todas as circunstâncias de como seria o impacto com a contratação de um professor para uma área ou para 278 

outra, ou para as duas? Disse também que já que a comissão não foi conclusiva deveria trazer os dados. O 279 

Presidente solicitou uma votação para que o Prof. Vilmar possa fazer os esclarecimentos. O Acadêmico João 280 

Victor de Souza Cyrino disse que se o professor quer esclarecer, então que faça a defesa. O Prof. Vilmar 281 

Antônio Ragagnin disse que são somente esclarecimentos. Em votação a liberação para que professor fizesse 282 

os esclarecimentos foram registrados 12 (doze) votos favoráveis, 6 (seis) contrários e 3 (três) abstenções. 283 

Neste momento a Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que gostaria de esclarecer que a planilha foi 284 

feita no Excel e que se fosse necessário teria como fazer a simulação. O Prof. Vilmar Antônio Ragagnin disse 285 

que na última vez que o processo Foi para a Coordenação do Curso de Agronomia houve um consenso de 286 

que abriria o concurso para uma área que atenderia às duas áreas e que existem profissionais nesta área: 287 

Conservação do solo e Topografia, assim atenderia as duas áreas. Disse que caso contrate somente em uma 288 

área ou outra, haverá prejuízo. O Prof. Wendy Carniello Ferreira disse que se o assunto não fosse resolvido 289 

nesta reunião, a comissão pediria para ser desfeita. O Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro disse que pediu 290 

ao conselho que acate o seu pedido, pois, como ele mostrou a planilha, a área está com uma carga horária de 291 

14,3 (quatorze vírgula três) horas aula e de acordo com a planilha de alocação de vagas, esta área receberia 292 

uma vaga. Disse que um profissional de fertilidade poderia atender a área de topografia. Em seguida ele disse 293 

que o que ele pediu para a comissão foi que verificasse estas questões. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira pediu 294 

um esclarecimento das duas partes: Se não existe um profissional que abrangeria todas as áreas? O Prof. 295 

Vilmar Antônio Ragagnin disse que tudo isso foi discutido, e que ele sugeriu que o Prof. Marco Aurélio 296 

Carbone Carneiro apresentasse a ata aprovada com estas definições na Pós-Graduação. O Prof. Marco 297 

Aurélio Carbone Carneiro disse que não atende que a área tem que ser fertilidade do solo. O Prof. Raimundo 298 

Agnelo Pessoa disse que até hoje não chegou uma justificativa no conselho explicando porque uma vaga tem 299 
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que sair de uma área e ir para outra e seu questionamento é porque não poderia ser outra área. O Prof. 300 

Marcelo Eibs Cafrune disse que a sua reflexão seria sobre o modelo e alocação de vagas que foi utilizado em 301 

2008 (dois mil e oito), mas que não foi definido que seria sempre usado o modelo. Disse que as divisões de 302 

disciplinas entre áreas não interessava para análise dos números, embora parecesse que o Prof. Marco 303 

Aurélio Carbone Carneiro fosse coerente quanto a disciplina. O Prof. Marcelo Eibs Cafrune disse ainda que 304 

quanto ao segundo processo encaminhado à PROJUR no qual veio a definição que o Conselho Diretor 305 

deveria deliberar sobre o assunto. Ele disse que achava que não competia ao Conselho deliberar sobre isso e 306 

que defendia que fosse respeitada a decisão do Curso. O Presidente disse que não havia um parecer da 307 

comissão, ou seja, não havia um encaminhamento para votar. O Prof. Marcelo Eibs Cafrune sugeriu que 308 

fosse respeitada a decisão do curso. O Prof. Wendy Carniello Ferreira disse que a questão matemática estava 309 

na planilha, mas a decisão não seria matemática. Disse que assim como todos estão tendo dificuldades, a 310 

comissão também teve e que o assunto era difícil. A Prof.ª Patrícia de Sá Barros disse que a solicitação foi 311 

para atender alteração no PPC. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que parecia que não havia 312 

possibilidade de acordo entre as partes, então questionou se não havia termos que pudessem ser estudados. O 313 

Prof. Vilmar Antônio Ragagnin disse que o processo deveria ser devolvido para a coordenação e que estaria 314 

aberto ao diálogo. O Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro disse que a flexibilização só atenderia uma parte 315 

e que a proposta seria que saísse o edital para a área de fertilidade do solo, podendo dar qualquer disciplina 316 

ao curso e se for o caso que olte para a coordenação discutir entre as partes. O Prof. Cássio Aparecido Pereira 317 

Fontana pediu esclarecimentos ao Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, quis saber qual foi a proposta 318 

inicial do professor e no início qual a proposta da Agronomia. O Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro disse 319 

que foi para fertilidade do solo. O Prof. Vilmar Antônio Ragagnin disse que a proposta inicial da Agronomia 320 

foi Engenharia. Disse ainda que a proposta nova seria conservação do solo e topografia, então não havia 321 

alternativa, ou seja, não iria chegar a um consenso, então teria que ser resolvido dentro do curso, o processo 322 

deveria retornar para o curso. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu questionou sobre a fala do Prof. 323 

Marcelo Eibs Cafrune quando ele disse que a decisão do curso teria que ser respeitada, mesmo sabendo que a 324 

Pós-Graduação não foi contada na carga horária, conforme definido em Conselho Diretor. O Prof. Marcelo 325 

Eibs Cafrune disse que a questão seria sobre a definição em uma área que não se entende, qual o limite 326 

quanto a decisão do curso, ou seja, não deveria sobrepor ao corpo de professores que entendem sobre o 327 

assunto. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que a sua colocação foi quanto a coordenação não ter 328 

acatado o que foi decidido no Conselho Diretor, que metade da carga horária seria contada na Pós-329 

Graduação. Após muitas discussões o Presidente disse que tanto o Prof. Vilmar Antônio Ragagnin, quanto o 330 

Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro pediram a volta do processo para o curso, então caso o processo volte 331 

para a Coordenação de Agronomia para que tentem novamente um acordo, disse que poderia solicitar o apoio 332 

da Assessoria de Graduação e da Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação para que intermediasse essa 333 

tentativa de conciliação, então o Presidente solicitou que sua sugestão de intermediação fosse inserida na 334 

proposta do Prof. Vilmar Ragagnin.o Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que o Conselho tinha 335 

dois encaminhamentos, deferir o recurso ou indeferir o recurso, a não ser que alguém pedisse vistas, pois 336 

cabia ao conselho dizer se o recurso seria deferido ou indeferido. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana 337 
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disse que seria dessa forma se a comissão tivesse levado um parecer conclusivo, falou que tem que teria que 338 

ter as planilhas para fazer os cálculos e que se isso não fosse feito ele pediria vistas do processo. O Prof. 339 

Gecirlei Francisco da Silva disse estava de acordo de que o assunto deveria ser resolvido nesta reunião, pois, 340 

pelo histórico do processo a decisão do curso foi quase unânime duas vezes. Então o Conselho deveria 341 

deferir ou indeferir, disse que consta a carga horária da graduação e que foi definida a carga horária da Pós-342 

Graduação, então teria que ver o que foi apresentado. O seu encaminhamento seria para votação hoje no 343 

sentido de ser a favor do recurso ou não, com base na exposição que os dois fizeram indeferir ou deferir o 344 

pedido. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que queria que o assunto fosse votado hoje, pois, a 345 

Coordenação do Curso teve a chance de rever a questão e não foi feito, então deveria deferir ou não o pedido 346 

do professor. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana pediu vistas para refazer os cálculos. O Presidente 347 

disse que o Prof. Wendy Carniello Ferreira poderia fazer os cálculo agora. O Prof. Cássio Aparecido Pereira 348 

Fontana disse que queria ver os cálculos com as três possibilidades. O Presidente questionou se as três 349 

possibilidades poderiam ser apresentadas agora, a comissão disse que não. O Presidente questionou o que o 350 

Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana estava solicitando. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse 351 

que ele pediu vistas, já que a comissão não teria como fazer o cálculo. O Presidente dissolve a comissão e 352 

indica uma nova comissão: Prof. Cássio Pereira Fontana, Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Acadêmico João 353 

Victor de Souza Cyrino e Prof.ª Cecília Nunes Moreira, após algumas discussões a Prof.ª Cecília Nunes 354 

Moreira pediu para sair da comissão. O Presidente disse que iria consultar os assessores. O Prof. Gecirlei 355 

Francisco da Silva disse que estará em um congresso na próxima semana. A Prof.ª Cátia Regina Assis 356 

Almeida Leal questionou se havia a necessidade de uma nova comissão já que os dados estão claros e que o 357 

professor pediu vistas. Após muitas discussões o Presidente disse que a direção teria que tomar essa decisão, 358 

então a comissão seria: Prof. Cássio Pereira Fontana, Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Acadêmico João 359 

Victor de Souza Cyrino, Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes (Assessora 360 

de Graduação) e Prof. Marcelo Gonçalves Honnicke (Assessor de Pesquisa e Pós-Graduação). O Prof. 361 

Alexandre Braoios disse que não acompanhou a discussão desde o início, mas que cada um estava 362 

defendendo seus interesses e até agora somente uma parte se defendeu objetivamente, ou seja, não existia um 363 

dado concreto, e de onde são retirados esses dados concretos, ou seja, estava prolongando a situação e não 364 

chega a um consenso novamente. O Presidente disse que pelas informações que tem a comissão não 365 

consegue chegar a um consenso nas contas e disse ainda que estava nomeando um novo grupo para que fosse 366 

apresentada essa conta aos conselheiros. O Prof. Alexandre Braoios disse que qualquer que seja a votação do 367 

conselho diretor, será injusta para alguma das partes. Após algumas discussões sobre as contas o Presidente 368 

disse que estava formada a comissão e que na próxima semana haverá uma reunião. Trigésimo Sétimo 369 

Ponto da Pauta: Outros assuntos – O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa solicitou a inclusão de uma 370 

disciplina de núcleo livre, os conselheiros concordaram, ele relatou a disciplina de Núcleo Livre: História, 371 

Educação e Diversidade Étnica e Cultural, sob coordenação dos Professores: Murilo Borges Silva e Sandra 372 

Nara da Silva Novais. Em discussão a Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha questionou se não poderia 373 

acrescentar mais vagas à disciplina. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que poderia acrescentar 374 

dez vagas. Em votação a disciplina de núcleo livre foi aprovada com o registro de 18 (dezoito) votos 375 
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favoráveis e 4 (quatro) abstenções. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião 376 

às 17:05 horas (dezessete horas e cinco minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, 377 

Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo 378 

Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.................................................. 379 
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