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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 002/2015/REJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2015. 

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze às quatorze horas e nove minutos reuniram-1 

se no auditório maior da Unidade Jatobá, Regional Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Alessandro Martins, 2 

Vice-Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, os membros do Conselho Diretor: Prof. 3 

Allison Gustavo Braz, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Alysson Tobias Ribeiro da Cunha, 4 

Coordenador do Curso de Matemática; Prof.ª Ana Carolina Gondim Inocêncio, Coordenadora do Curso de 5 

Ciência da Computação; Prof. Fernando José dos Santos Dias, representando a Coordenação do Curso de 6 

Zootecnia; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representando os Professores Adjuntos; Técnico Administrativo 7 

Christofer Gustavson Prado, representante dos Técnicos Administrativos; Prof.ª Daviane Moreira e Silva, 8 

Coordenadora do Curso de Letras Português; Prof. Márcio Issamu Yamamoto, Coordenador do Curso de 9 

Letras Inglês; Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Fabiano 10 

Campos Lima, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura; Prof. Fernando Paranaíba 11 

Filgueira, Vice-Coordenador do Curso de Medicina; Prof. Fernando Silva dos Santos, representante dos 12 

Professores Assistentes; Prof. Fernando Simões Gielfi, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Gustavo 13 

Henrique Marques de Araújo, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Hildeu Ferreira da 14 

Assunção, Coordenador do Mestrado em Agronomia; Prof.ª Ivanildes Solange da Costa Barcelos, 15 

Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof.ª Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Mestrado em 16 

Matemática (PROFMAT); Prof. Luis Antônio Serrão Contim, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas 17 

Bacharelado; Técnico Administrativo Marcos Humberto Silva de Assis, representante dos Técnicos 18 

Administrativos; Prof. Paulo Freitas Gomes, Coordenador do Curso de Física; Prof.ª Natasha Vicente da 19 

Silveira Costa, representando a Coordenação do Curso de letras Inglês; Prof. Hildeu Ferreira da Assunção, 20 

representando a Coordenação do Curso de Geografia Bacharelado; Prof.ª Ana Loryn Soares, representando a 21 

Coordenação do Curso de História; Prof. Wesley Fernandes Vaz, representando a Coordenação do Curso de 22 

Química Bacharelado e Prof.ª Cheila Deisy Ferreira, representando a Coordenação do Curso de Engenharia 23 

Florestal. Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos, Primeiro Ponto da Pauta: 24 

Informes: Primeiro Informe: Prazos RADOC's – O Presidente informou que conforme já divulgado pelo 25 

Departamento de Recursos Humanos os prazos são os seguintes: 31/01/2015 (sábado) - Data final para 26 

preenchimento do RADOC no sistema SICAD; 20/02/2015 (sexta-feira) - Data final para a entrega dos 27 

RADOCs 2014 e PADOCs 2015 na Coordenação de RH (para Juliana); 25/02/2015 (quarta-feira) - 28 

Encaminhamento dos RADOCs 2014 às coordenações de cursos para relato no Conselho Diretor; 11/03/2015 29 

(quarta-feira) - Apreciação dos RADOCs pelo Conselho Diretor em reunião extraordinária. Em seguida o 30 

Presidente convidou a Coordenadora de Graduação da Regional Jataí, Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes 31 

para proceder com os informes da Coordenação de Graduação: A coordenadora informou que a Universidade 32 

Federal de Goiás já trabalhava cem por cento com matrículas no sistema SISU e que nos dias dois e três de 33 
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fevereiro ocorreu a primeira chamada e, no entanto, compareceram pouco mais de vinte por cento dos 34 

candidatos e analisando junto a outras regionais ocorria o mesmo, já prevendo isso a universidade designou 35 

os dias de confirmação de matrícula e depois ocorrerão outras chamadas, enquanto tiver candidatos na lista 36 

de espera, ocorrerão as chamadas. Disse que tinha alunos de diversos estados do país. Falou que agora a 37 

Lázara Christiane tinha a mesma senha da Edyr (PROGRAD), mas ainda não tinha como realizar todo o 38 

serviço realizado pela Edyr, então ela solicitou paciência a todos. Disse que a Coordenação de Graduação 39 

fará o planejamento do dia nove a onze e fará também uma reunião com a presença do Pró-Reitor em março 40 

para instalação da Câmara de Graduação em Jataí. O Prof. Allison Gustavo Braz falou sobre uma diligência 41 

que o Curso de Fisioterapia recebeu do MEC (Ministério da Educação), referente a avaliação de 2013 (dois 42 

mil e treze), sobre acessibilidade e disciplinas sobre questões étnico raciais e ambientais no Projeto 43 

Pedagógico do Curso. Ele disse que respondeu as questões com um pouco de frustração, pois o Projeto 44 

Pedagógico do Curso era novo, foi aprovado e ninguém falou sobre isso, quanto a acessibilidade a avaliação 45 

foi na clínica escola, a realidade hoje era outra, mas a parte do Projeto Pedagógico do Curso não era um 46 

problema apenas do Curso de Fisioterapia, outros cursos também tinham esse problema. Disse que sua 47 

sugestão e crítica poderia resolver a questão de todos oferecendo uma disciplina de núcleo livre duas vezes 48 

por ano abordando questões étnico raciais e ambientais, assim solucionaria a situação para a instituição, ele 49 

disse ainda que pessoas que deveriam ter orientado quanto a isso, não o fizeram. A Prof.ª Eliana Melo 50 

Machado Moraes disse que os Projetos Pedagógicos dos Cursos não estavam adaptados à legislação que 51 

estava na página e essa questão era função do Núcleo Docente Estruturante, disse que a Coordenação de 52 

Graduação tinha o cuidado de orientar, mas não poderia criar disciplinas, isso era trabalho do Núcleo 53 

Docente Estruturante. Disse que o Curso deveria discutir de que forma essa questão deveria entrar. O 54 

Presidente questionou se conforme entendimento do Prof. Allison Gustavo Braz, esse era o entendimento dos 55 

avaliadores? A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse que sim, e que a diligência não era ruim, era uma 56 

oportunidade de esclarecer e adequar à situação. Neste momento o Presidente solicitou a inclusão de um 57 

ponto de pauta: O Convênio do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia e a Universidade Federal de 58 

Goiás, solicitou também a inversão dos pontos: sétimo pelo décimo, para que a pauta tivesse um melhor 59 

prosseguimento. O Prof. Fernando Silva dos Santos solicitou esclarecimentos à Direção quanto a dois 60 

pontos, primeiro ponto: sobre atraso nos salários e benefícios dos terceirizados e o segundo ponto: sobre a 61 

licença para qualificação de professores no primeiro semestre que foram aprovados, mas não foram 62 

encaminhados para Goiânia, por não ter a Câmara em Jataí, então ele solicitava que a Direção enviasse esses 63 

processos. O Presidente respondeu que quanto aos terceirizados a Direção estava se mobilizando diariamente 64 

para resolver a situação, disse que não sabia até hoje qual o orçamento para este ano, mas continuaria 65 

tentando resolver a situação. Quanto aos processos, a PRPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) já 66 

delegou a aprovação para a Regional Jataí e foi realizada uma reunião com os responsáveis e os processos 67 

foram encaminhados com aprovação ad referendum para Goiânia. Em seguida o Servidor Francys Pimenta 68 

de Faria leu os pareceres dos pontos da Coordenação de pesquisa e Pós-Graduação, solicitando a inserção de 69 

mais seis projetos: Segundo Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Alguns problemas na teoria das 70 

subvariedades Riemannianas e/ou Lorentzianas. Coordenação: Prof.ª Adriana Araújo Cintra, do interesse 71 
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do curso de Matemática. Projetos Incluídos na Pauta: Projeto de pesquisa: Especiação de metais traço em 72 

sistemas aquáticos envolvendo matéria orgânica natural/substâncias húmicas, metais e nanopartículas. 73 

Coordenação: Prof. Francismário Ferreira dos Santos, do interesse do curso de Química; Projeto de 74 

pesquisa: Sorção e distribuição de antibióticos de uso veterinário em diferentes amostras de 75 

substâncias húmicas de clima tropical. Coordenação: Prof. Francismário Ferreira dos Santos, do interesse 76 

do curso de Química; Projeto de pesquisa (Prorrogação): Processo para Produção de Jogo Educacional 77 

Digital Baseado em Padrões Estabelecidos pela Engenharia de Software. Nova data de encerramento 78 

em 01/09/2018. Coordenação: Prof.ª Ana Carolina Gondim Inocêncio, do interesse do curso de Ciências da 79 

Computação; Projeto de pesquisa: Transferência interespecífica de marcadores microssatélites para 80 

estudos de diversidade genética em Butia purpurascens glassman. Coordenação: Prof.ª Elaine Cristina 81 

Castelhano, do interesse do curso de Ciências Biológicas; Projeto de pesquisa: Desenvolvimento de 82 

algoritmos paralelos e distribuídos para processamento de grandes volumes de dados espaciais. 83 

Coordenação: Prof. Thiago Borges de Oliveira, do interesse do curso de Ciências da Computação; Projeto 84 

de pesquisa: Aspectos epidemiológicos dos casos de meningites em um município do sudoeste goiano. 85 

Coordenação: Prof.ª Cácia Régia De Paula, do interesse do curso de Enfermagem, relatados pela Comissão 86 

do Conselho Diretor e lidos pelo Servidor Francys Pimenta de Faria. Todos com pareceres favoráveis, em 87 

votação os projetos de pesquisa foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida o 88 

Servidor Francys Pimenta de Faria leu os pareceres, os Relatórios Semestrais de Pós-Graduação: Terceiro 89 

Ponto da Pauta: Relatório semestral de Pós-Graduação (Doutorado): Prof. Paulo José Cabral 90 

Lacerda, do interesse do curso de Educação Física; Quarto Ponto da Pauta: Relatório semestral de Pós-91 

Graduação (Doutorado): Prof.ª Elizabeth Gottschalg Raimann, do interesse do curso de Pedagogia; 92 

Quinto Ponto da Pauta: Relatório semestral de Pós-Graduação (Doutorado): Prof.ª Rosana Alves 93 

Ribas Moragas, do interesse do curso de Geografia, relatados pela Comissão do Conselho Diretor e lidos 94 

pelo Servidor Francys Pimenta de Faria.. Todos com pareceres favoráveis, em votação os relatórios 95 

semestrais de pós-graduação foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Sexto Ponto da 96 

Pauta: Solicitação de afastamento (Evento): Prof.ª Mirelle Garcia Silva Bailão, do interesse do curso de 97 

Medicina, no evento: “28º Fungal Genetics Conference”, à realizar-se na Cidade de Pacific Grove – 98 

CA/USA, no período de 15 a 24/03/2015, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Servidor 99 

Francys Pimenta de Faria. Com parecer favorável, em votação a solicitação de afastamento para evento no 100 

exterior foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Ponto da Pauta: Processos de 101 

Estágio Probatório e Progressão Horizontal. Relator: CAD's/REJ/UFG. O Presidente leu o relato do 102 

Processo N.º 23070.022399/2014-65 – Pessoal Promoção por Avaliação de Desempenho, do interesse da 103 

Prof.ª Cecília Nunes Moreira, lotada no Curso de Medicina Veterinária. Parecer favorável, deferindo a 104 

promoção da classe C para a classe D, conforme exigências da resolução CONSUNI (Conselho 105 

Universitário) N.º 32/2013 (trinta e dois de dois mil e treze). Em votação o parecer foi aprovado com o 106 

registro da Unanimidade dos votos. Oitavo Ponto da Pauta: Homologação de Resultados de Concursos, 107 

relatado pelo Presidente do Conselho Diretor: Processo N.º 23070.013989/2014-05 – Resultado de 108 

Concurso professor efetivo área Química Orgânica e Geral. Candidatos Aprovados: Primeiro 109 
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classificado: Karla da Silva Malaquias; Segundo Classificado: Adalberto Manoel da Silva. Banca avaliadora: 110 

Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos (Presidente), Fábio Luiz Paranhos e Paulo Roberto Rodrigues 111 

Meira. Processo N.º 23070.014096/2014-79 – Resultado de Concurso professor efetivo área Química 112 

Analítica e Geral. Candidatas Aprovadas: Primeira Classificada: Hélen Cristine de Rezende; Segunda 113 

Classificada: Andreia Cardoso Pereira. Banca avaliadora: Carlos Eduardo Domingues Nazário (Presidente), 114 

Claudinei Alves da Silva e Gildiberto Mendonça de Oliveira. Não houve interposição de recurso. Em votação 115 

os resultados foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Nono Ponto da Pauta: Solicitação 116 

de Alteração de Carga Horária da Prof.ª Carla Gomes Machado, do Interesse do Curso de Agronomia, 117 

relatado pelo Presidente do Conselho Diretor, o Presidente leu o relato: A Professora Carla Gomes Machado 118 

(Professora 20 h), lotada no Curso de Agronomia da Regional Jataí/UFG solicitou a mudança de regime de 119 

trabalho de 20 horas para 40 horas DE. A solicitação encontra-se instruída com memorando da coordenação 120 

do curso informando a necessidade da alteração do regime de trabalho, declaração e termo de compromisso 121 

da solicitante quanto a acumulação de cargos, a aprovação da mudança de regime de trabalho pela 122 

Coordenação do Curso de Agronomia, registrada em certidão de ata e o Plano de Atividades Docentes 123 

referentes ao ano de 2015, que encontra-se também com aprovação registrada em certidão de ata da 124 

coordenação do curso. A transformação da vaga 20 (vinte) horas para DE, vaga na qual hoje está lotada a 125 

Professora Carla Gomes Machado, do Curso de Agronomia se concretizará com o remanejamento de 1,12 do 126 

código de vaga (Dedicação Exclusiva) proveniente da vacância ocorrida pela exoneração, a pedido do Prof. 127 

Vilmar Antônio Ragagnin, o remanescente da vaga será aproveitado para realização de novo concurso. Outra 128 

exigência legal para que haja a mudança de regime de trabalho é a finalização do estágio probatório, a 129 

solicitante finalizará seu processo de estágio probatório no início do mês de abril de 2015 e acrescentará o 130 

relatório final ao presente processo, e somente após o complemento desta documentação o processo será 131 

encaminhado à PRODIRH para providências. Desta forma, diante da documentação anexada ao presente 132 

processo e da disponibilidade de vaga no Curso de Agronomia para que seja realizada a mudança de carga 133 

horária, diante do atendimento a legislação atual quanto a este procedimento, sou favorável a mudança de 134 

regime de trabalho da professora, ressalto apenas que uma vez alterado o regime de carga horária para DE, a 135 

partir da data da vigência do novo regime de trabalho não será permitida a acumulação de cargo. Em 136 

discussão, não houve questionamentos, em votação, o parecer foi aprovado com o registro da unanimidade 137 

dos votos. Inserção de Ponto de Pauta: Processo 23070.023950/2014-98: Renovação do Convênio entre 138 

o instituto Nacional de Meteorologia – INMET e a Universidade Federal de Goiás, por meio da 139 

Regional Jataí, relatado pelo Prof. Márcio Rodrigues Silva e lido pelo Presidente do Conselho Diretor. 140 

Parecer: “Considerando o disposto na minuta de acordo, fls. 13/19 do presente processo, meu parecer é 141 

favorável à aprovação da renovação do convênio entre o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e 142 

Universidade Federal de Goiás, por meio da Regional Jataí, salvo melhor juízo”. Em votação o parecer foi 143 

aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Sétimo Ponto da Pauta: Processo 23070.022665/2014-144 

50 – Concurso para professor substituto da Regional Jataí, área: Língua Inglesa. Avaliação de Recurso 145 

Interposto. Relato da Banca Avaliadora do Concurso. O Presidente iniciou este ponto com a leitura da 146 

proclamação do resultado do concurso que ocorreu em 18 (dezoito) de dezembro de 2014 (dois mil e 147 
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quatorze). Candidatas Aprovadas: Primeira Classificada: Paula Jeane Prado; Segunda Classificada: Wânia 148 

Ferraz Barbosa Yamamoto; Terceira Classificada: Ana Cláudia Prado Gustavson; Quarta Classificada: 149 

Fernanda Franco Tiraboschi. Banca Avaliadora: Prof.ª Neuda Alves do Lago (Presidente), Prof.ª Natasha 150 

Vicente da Silveira Costa e Prof. Fabiano Silvestre Ramos. Em seguida o Presidente leu o recurso: “Eu, Ana 151 

Cláudia Prado Gustavson, candidata ao concurso do edital 76/2014 para professor substituto de Letras, venho 152 

por meio deste solicitar ao Conselho Diretor da Regional de Jataí , recurso para a desclassificação da 153 

candidata Wânia Ferraz Barbosa Yamamoto pelo seguinte motivo: a mesma foi sorteada a ser a terceira 154 

candidata para realizar sua prova no período de 50 (cinquenta) minutos como todas as demais, o que 155 

estabelecia que a mesma deveria efetuar sua apresentação no intervalo entre 18:40 – 19:30, no entanto 156 

chegou a sala de apresentação por volta de 19:30, o que caracteriza que a mesma atrasou-se para a prova e 157 

não deveria tê-lo feito. Como não houve registro de horário por candidato na ata de realização das provas, 158 

apenas testemunhas podem confirmar o fato: a candidata Paula Jeane Prado, dois dos alunos que assistiram 159 

as aulas e a própria banca. Sem mais para o momento, aguardo retorno”. Em seguida o Presidente leu a 160 

resposta da Banca Avaliadora: “Em consideração ao recurso interposto por Ana Cláudia Prado Gustavson, 161 

candidata do Processo Seletivo Simplificado para professor substituto no curso de Letras Inglês, Edital n.º 162 

76/2014, da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, a banca examinadora vem se manifestar 163 

conforme segue. Primeiramente, cumpre examinar o argumento que motivou o recurso. A Sra. Ana Cláudia 164 

Prado Gustavson afirma que a candidata Wânia Ferraz Barbosa Yamamoto "atrasou-se para a prova e não 165 

deveria tê-lo feito" e solicita sua desclassificação. Entretanto, a observação acurada dos embasamentos para a 166 

realização do Processo Seletivo Simplificado revela que o argumento da interessada não possui amparo legal 167 

a fim de justificar a desclassificação da concorrente. Nesse sentido, verificamos que o Edital n.º 76/2014, 168 

divulgado no Diário Oficial da União de 03/12/2014,bem como suas Normas Complementares, a Resolução 169 

CCEP n.º 373 de 1994, a Lei nº. 8.745 de 1993 e suas alterações, a Orientação Normativa SRH/MP n° 5 de 170 

2009, a Portaria n.º 243/MEC de 2011, o Decreto n°. 7.485 de 2011, a Lei n.º 12.425 de 2011 e a Portaria n.º 171 

1.749 de 2011 não preconizam a desclassificação do candidato em Processo Seletivo Simplificado devido a 172 

atraso para a realização da prova prática. Nota-se, por exemplo, que a Resolução CCEP n.º 373 de 1994 173 

normatiza o seguinte: Art. 13 – O sorteio do ponto para a Prova Didática deverá ser feito com antecedência 174 

de 24 (vinte e quatro) horas. Art. 14 – Cada membro da Comissão Examinadora atribuirá a cada candidato, 175 

uma nota variável de O (zero) a 10 (dez) pontos. Art. 15 – Será aproveitado o candidato que, a partir da 176 

média mínima 7,0 (sete), obtiver a maior média, nos limites do parágrafo único do art. 10 desta Resolução. 177 

Não há, dessa forma, orientações que justificam a desclassificação pleiteada. Ademais, as Normas 178 

complementares determinaram, sobre a realização da prova didática que "Dia 17/12/2014, às 17:00 horas, 179 

prova didática, na sala 13 B3, Unidade Riachuelo - Rua Riachuelo, n.º 1.530, Setor Samuel Graham – CEP: 180 

75.804-020 – Jataí-GO." Por isso, a banca examinadora entende que o sorteio da ordem das candidatas, em 181 

um Processo Seletivo Simplificado, cumpre a função de um arranjo metódico e simbólico e que o atraso de 182 

quaisquer candidatos, considerado de forma isolada e apartada da relevante questão didático-pedagógica, não 183 

dispõe de força legal a fim de consubstanciar a desclassificação pleiteada. Manifestamo-nos, afinal, por seu 184 

indeferimento. Jataí, 19 de dezembro de 2014. Em discussão o Prof. Luis Antônio Serrão Contim disse que 185 
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ouvindo o relato da banca entendia-se que ocorreu um atraso, mas ele não se sentia confortável a votar pois 186 

não conhecia o amparo legal disso, então precisava de esclarecimentos de como agir, não sentia a vontade de 187 

como julgar. O Presidente disse que o início dessa avaliação começou com o Prof. Wagner Gouvêa dos 188 

Santos e ele consultou o Dr. Everaldo Bezerra que disse que nesse caso o Conselho que resolveria. O Prof. 189 

Luis Antônio Serrão Contim disse que no caso de concurso para professor efetivo se o candidato não 190 

chegasse na hora ele era desclassificado. A Prof.ª Natasha Vicente da Silveira Costa disse que houve atraso e 191 

que perguntou a outra candidata se ela poderia fazer a prova para adiantar, então teve esse rearranjo de 192 

horário com a concordância das outras candidatas. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira questionou em qual 193 

colocação estava a pessoa que estava recorrendo. O Presidente respondeu que a candidata estava em terceiro 194 

lugar. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que esse rearranjo era perigoso, então sua sugestão, como era um 195 

concurso para professor substituto era que aceitasse o recurso, pois a candidata recorrerá e a vaga ficará 196 

presa e isso levará mais de dois meses. Disse que também ficou na dúvida de votaria contra ou a favor. O 197 

Prof. Allison Gustavo Braz disse que também ficou a dúvida do que era atraso e o que era não 198 

comparecimento. A Prof.ª Natasha Vicente da Silveira Costa disse que a candidata chegou no tempo dela, 199 

mas tinha chamado outra candidata, disse que ela atrasou uns quinze minutos. O Técnico Administrativo 200 

Christofer Gustavson Prado disse que estava lá e que a candidata chegou faltando dez a cinco minutos para o 201 

fim da apresentação dela. A Prof.ª Natasha Vicente da Silveira Costa disse que adiantaram as candidatas no 202 

que seria aula de outra candidata, pois ela compareceu, não foi um não comparecimento, foi um atraso. O 203 

Prof. Luis Antônio Serrão Contim disse que houve um erro da banca que suplantou o erro da candidata, então 204 

disse que pensava que a candidata não poderia ser desclassificada por um erro da banca. O Prof. Fernando 205 

Silva dos Santos disse que independente dos problemas de um processo seletivo a banca tinha autonomia e 206 

dentro desse processo de início tinha o prazo da aula e a banca poderia aproveitar o momento para fazer 207 

considerações e ela decidiu pela antecipação, a questão era houve concordância do candidato? E isso estava 208 

registrado em ata? O Presidente disse que o Conselho estava avaliando o pedido da Ana Cláudia. A Prof.ª 209 

Luciana Aparecida Elias questionou se não tinha uma comissão para elucidar as dúvidas. O Presidente 210 

propôs a formação de uma comissão para avaliar o recurso. O Prof. Paulo Freitas Gomes se dispôs a 211 

participar da comissão e indicou os professores: Maurício José Alves Bolzan e Esdras Lins Bispo, ambos do 212 

Curso de Física. Em votação a formação da comissão foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. 213 

Décimo Primeiro Ponto da Pauta: Outros Assuntos: O Prof. Luis Antônio Serrão Contim solicitou 214 

informação sobre o restaurante universitário. O Presidente respondeu que o restaurante universitário foi 215 

licitado no último dia 20 (vinte) e que uma empresa de Anápolis – Goiás venceu, Kadu Ltda. disse que 216 

conseguiu trabalhar com o preço de bandejão, foi divulgado por aqui, mas as empresas da região não 217 

interessaram, então foi buscado junto a PROJUR uma solução para que isso pudesse ocorrer em âmbito 218 

nacional e conseguiu que o pregão fosse eletrônico, foram feitos convites para as empresas virem visitar o 219 

prédio e a regional. Estava também em discussão sobre os serviços a serem oferecidos: café da manhã, 220 

almoço e jantar. O café da manhã seria interessante se no Câmpus tivesse a casa do estudante, outra questão 221 

era a de servir o jantar, pois neste horário o movimento seria menor. Em contato com outras universidades 222 

chegou-se ao consenso de que poderia tentar antecipar o jantar para as 17:30 h (dezessete horas e trinta 223 
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minutos) e estender até as 20 h (vinte horas), desta forma deu certo. Quanto ao café da manhã ficará para 224 

quando o Câmpus tiver a casa do estudante aqui dentro. O Presidente informou que foi licitado com a mesma 225 

empresa o restaurante universitário e o executivo e disse que o que estava em discussão no momento era a 226 

questão dos subsídios e que a intenção era que o valor que será cobrado aqui em Jataí seja o mesmo cobrado 227 

em Goiânia, mas ainda não se tem definição quanto aos orçamentos. O Prof. Luis Antônio Serrão Contim 228 

disse que tinha um outro assunto que era sobre a Técnica Administrativa que o Curso de Ciências Biológicas 229 

perdeu para a Coordenação de Graduação, ele queria saber quando essa vaga retornaria para a Unidade de 230 

Ciências Biológicas. O Presidente disse que no caso da Lázara Christiane o cargo dela é Técnica em 231 

Assuntos Educacionais e secretários de cursos são assistentes administrativos e por enquanto não se tem 232 

previsão de ampliação do quadro de servidores. O Prof. Luis Antônio Serrão Contim disse que eram duas 233 

situações, a vaga estava vinculada ao Curso de Ciências Biológicas, disse que outros cursos têm dificuldades 234 

quanto a questão dos terceirizados, pois a empresa tem uma série de problemas e o trabalho de secretário de 235 

curso era muito complicado, eram mais de quatro meses para treinar um secretário, disse que entendia que 236 

não havia perspectiva de criação de vagas, mas o curso necessita da vaga de volta. O Presidente disse que 237 

para resolver a questão hoje, só seria possível com remanejamentos. Disse que a questão dos terceirizados 238 

era realmente complicada, pois já foi feita uma reunião em Goiânia onde se falou que precisava reduzir o 239 

quadro de terceirizados e aqui em Jataí isso significaria fechar setores. Disse que o que for possível realizar, 240 

realizaria. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira solicitou que a Xerox da Unidade Jatobá fique aberta no horário de 241 

almoço. O Presidente disse que já cobrou isso pessoalmente, mas verificará novamente, disse ainda que 242 

amanhã será realizado um novo pregão eletrônico para esse serviço e que outras empresas podem participar. 243 

O Prof. Allison Gustavo Braz disse que as novas normas da Assessoria de Comunicação para colação de grau 244 

no intuito de agilizar a cerimônia, estava deixando de lado a questão dos homenageados, disse que em 245 

conversa com alguns professores ele achava que isso era um demérito com as pessoas. O Presidente disse 246 

que solicitará um encaminhamento para a Assessoria de Comunicação solicitando revisão quanto a essa 247 

questão. O Presidente convidou todos a participarem das colações de grau que iniciam nesta semana: 248 

05/02/2015 – quinta-feira: Cursos de Física, Química, Matemática e Pedagogia. 06/02/2015 – sexta-feira: 249 

Cursos de Letras, História e Direito. 12/02/2015 – quinta-feira: Cursos de Biomedicina e Fisioterapia: 250 

13/02/2015 – sexta-feira: Cursos de Psicologia, Enfermagem e Ciências Biológicas. 26/02/2015 – quinta-251 

feira: Cursos de Educação Física, Geografia e Ciências da Computação. 27/02/2014 – sexta-feira: Cursos de 252 

Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Zootecnia. As colações de grau serão realizadas no 253 

Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia, com início às vinte horas. Nada mais havendo 254 

a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 16:06 horas (dezesseis horas e seis minutos), da 255 

qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente ata 256 

que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros 257 

presentes à discussão............................................................................................................................................ 258 

Alessandro Martins_______________________________________________________________________ 259 

Allison Gustavo Braz _____________________________________________________________________ 260 

Alysson Tobias Ribeiro da Cunha____________________________________________________________ 261 
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Ana Carolina Gondim Inocêncio_____________________________________________________________ 262 

Cecília Nunes Moreira_____________________________________________________________________ 263 

Cheila Deisy Ferreira______________________________________________________________________ 264 

Christofer Gustavson Prado_________________________________________________________________ 265 

Daviane Moreira e Silva____________________________________________________________________ 266 

Eva Aparecida de Oliveira__________________________________________________________________ 267 

Fabiano Campos Lima_____________________________________________________________________ 268 

Fernando José dos Santos Dias______________________________________________________________ 269 

Fernando Paranaíba Filgueira_______________________________________________________________ 270 

Fernando Silva dos Santos__________________________________________________________________ 271 

Fernando Simões Gielfi____________________________________________________________________ 272 

Gustavo Henrique Marques de Araújo_________________________________________________________ 273 

Hildeu Ferreira da Assunção________________________________________________________________ 274 

Ivanildes Solange da Costa Barcelos__________________________________________________________ 275 

Luciana Aparecida Elias___________________________________________________________________ 276 

Luis Antônio Serrão Contim________________________________________________________________ 277 

Marcos Humberto Silva de Assis____________________________________________________________ 278 

Paulo Freitas Gomes______________________________________________________________________ 279 

Natasha Vicente da Silveira Costa____________________________________________________________ 280 

Ana Loryn Soares_________________________________________________________________________ 281 

Wesley Fernandes Vaz_____________________________________________________________________ 282 

Marinalva de Oliveira Teixeira______________________________________________________________ 283 


