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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 020/2011/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2011. 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze às quatorze horas e doze minutos 1 

reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Wagner 2 

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

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

Biomedicina; Prof. Marcos Gonçalves de Santana, Vice-Coordenador do Curso de Educação Física; Prof. 5 

Luís Antônio Serrão Contim, Vice-Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Marcos Wagner de 6 

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

do Curso de Direito; Prof. Márcio Rodrigues Silva, Coordenador do Curso de Geografia; Prof.ª Valquíria 8 

Coelho Pina Paulino, Vice-Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Wendy Carniello Ferreira, 9 

Coordenado do  Curso de Engenharia Florestal; Prof. Fábio Marineli, Coordenador do Curso de Física; Prof.ª 10 

Patrícia de Sá Barros, Coordenadora do Curso de Fisioterapia; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, 11 

Coordenador do Curso de História; Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, Presidente da CIS; Prof.ª 12 

Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do 13 

Curso de Matemática; Prof. Ariel Eurides Stella, representando o Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª. Elis 14 

Regina da Costa, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof.ª Ana Luiza Aguiar de Castro, Vice-15 

Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. Helder Barbosa Paulino, Vice-Coordenador do Curso de 16 

Mestrado em Agronomia; Edgar Alain Collao Saenz, representando os Professores Adjuntos; Prof. 17 

Alessandro Martins, Vice-Diretor do Câmpus Jataí-UFG; Os Técnico-Administrativos: Marcos Humberto 18 

Silva de Assis e Anne Oliveira representando os servidores técnico-administrativos. Eliana Melo Machado 19 

Moraes, Assessora de Graduação. Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos, pelo 20 

Primeiro Ponto da Pauta: Informes: Primeiro Informe – Confraternização 2011: O Presidente 21 

agradeceu a presença de todos que participaram da festa de confraternização do CAJ e falou que todos os 22 

indicados para homenagens foram homenageados. Segundo Informe - Proposta Orçamentária 2012: O 23 

Presidente informou que na última reunião do CONSUNI foram apresentados os valores orçamentários para 24 

2012 e de acordo com o apresentado na reunião o Câmpus Jataí receberá R$ 7.380.574,96 (sete milhões, 25 

trezentos e oitenta mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos). O Presidente disse 26 

ainda que o modelo de alocação de recursos estava pronto e que seria apreciado na próxima reunião do 27 

Conselho Diretor e que o modelo de alocação seria de alocação dos recursos nos cursos. Terceiro Informe – 28 

Reunião em Goiânia para discutir sobre vagas para professores: O Presidente disse que será realizada 29 

uma reunião amanhã junto a PRODIR e PROGRAD para tratar de vagas para professores, pois para suprir a 30 

falta dos professores substitutos da Fundação Educacional de Jataí foi realizada uma prestação de contas. 31 

Para a realização desta reunião foi feito um levantamento junto a Assessoria de Graduação e Recursos 32 

Humanos do CAJ/UFG para diagnosticar melhor a situação. Quarto Informe – Professores Fundação 33 
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Educacional de Jataí: O Presidente informou que foi aprovado um projeto de lei municipal que alocará os 34 

professores da Fundação Educacional de Jataí na Secretaria Municipal de Educação, mas os professores 35 

continuarão cedidos ao Câmpus. Quinto Informe: Projeto de Lei (PL20): O Presidente informou que o 36 

projeto de lei que deverá liberar vagas para técnico-administrativos e professores que deveria ter sido votado 37 

neste ano, segundo a Reitoria deve sair no final de dezembro ou até fevereiro de 2012 (dois mil e doze), não 38 

se sabe ainda o quantitativo de vagas. Sexto Informe: Minuta de Convênio (aditivo) da Fundação 39 

Educacional de Jataí/UFG/CAJ e Prefeitura: O Presidente falou que a minuta do convênio foi 40 

encaminhada para Prefeitura assinar, mas até o momento não houve a assinatura, então, diante da não 41 

assinatura os professores serão lotados na Secretaria Municipal de Educação. Sétimo Informe: Reunião 42 

com a PROAD: O Presidente informou que também amanhã será realizada uma reunião junto a PROAD 43 

para verificar a questão dos sistemas de pregões dentro do Câmpus, para pedidos de reagentes. Oitavo 44 

Informe: Ações e Obras- O Presidente informou que estavam sendo realizados trabalhos para a melhoria da 45 

internet na Unidade Riachuelo, disse ainda que as calçadas para a Central de Aulas II estavam prontas e que 46 

os serviços de pavimentação estavam em fase de conclusão. Nono Informe: Recurso para compra de 47 

Livros em 2012: O Presidente informou o valor liberado para o Câmpus para compra de livros para o 48 

próximo ano que foi de R$ 159.001,24 (cento e cinquenta e nove mil, um real e vinte e quatro centavos), 49 

disse que seria necessário formar uma comissão para análise dos Projetos Pedagógicos e acervos 50 

bibliográficos dos cursos. A Bibliotecária Anne Oliveira sugeriu que a divisão dos recursos seja feita antes da 51 

lista de livros, pois a coordenação tem que basear em algo para fazer a lista. O Prof. Fábio Marineli disse que 52 

não sabia se quem compra o livro e o curso que oferece a disciplina o que recebe então a comissão teria que 53 

definir esta questão, pois a quota deveria ir para o curso que oferece a disciplina e isso teria que ser feito 54 

antes da divisão de recursos. Após algumas discussões. O Prof. Helder Barbosa Paulino disse que não 55 

adiantava esconder os problemas, pois o Reitor vivia prometendo uma biblioteca para o Câmpus, mas a 56 

biblioteca nunca veio. O Presidente disse poderia tentar aumentar o recurso para melhorar a situação. A 57 

Bibliotecária Anne Oliveira disse que se a lista for encaminhada no final do prazo, os livros irão demorar 58 

muito para chegar. O Prof. Marcelo Eibs Cafrune quis saber qual a proposta dessa comissão, pois a 59 

Bibliotecária Anne Oliveira estava preocupada com o prazo e se o curso precisa saber quanto cabe a ele para 60 

elaborar a lista, então ele disse que pensava que a comissão de alocação de recurso não teria como absorver 61 

esta função. Em seguida ele pediu que o conselho tomasse providência o quanto antes, pois o grupo gestor 62 

teria condições de propor uma proposta para dividir o recurso. O Presidente questionou se o Prof. Marcelo 63 

Eibs Cafrune gostaria de fazer parte da comissão. O Prof. Marcos Gonçalves de Santana sugeriu que pegasse 64 

a quantidade de recurso disponível e mais o que por ventura a direção pudesse oferecer e no segundo 65 

momento forma a comissão para estudar o assunto. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que teria 66 

que criar uma tabela com as disciplinas para verificar a questão dos livros. O Presidente solicitou voluntários 67 

para formar a comissão. A Prof.ª Ana Luísa Aguiar de Castro questionou sobre o prazo da comissão. O 68 

Presidente disse que os trabalhos da comissão deverão iniciar na primeira semana de fevereiro, os 69 

voluntários são Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Prof.ª Valquíria Coelho Pina Paulino, a Bibliotecária 70 

Anne Oliveira e a Assessora de Graduação Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes. O Técnico-Administrativo 71 



3 

 

Marcos Humberto Silva de Assis disse que ele fazia parte da comissão de alocação de recursos e que a 72 

porcentagem definida poderia auxiliar nisso. Após várias discussões a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes 73 

falou sobre a quantidade de exemplares por alunos no curso, pois isso pontua na hora da avaliação do curso. 74 

Segundo Ponto da Pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal, retirado da pauta, 75 

no lugar desse ponto entram o Processo: 23070-000907-2011-10 – Acadêmico Exposição de Motivos do 76 

interesse do Acadêmico do Curso de Geografia Adelson de Castro Silva, relatado pela Prof.ª Elis Regina da 77 

Costa, parecer indeferindo o pedido do aluno solicitando matricula em disciplina. Em discussão o Prof. 78 

Márcio Rodrigues Silva disse que se o aluno tinha frequência e nota e foi aprovado, então ele terá o direito. A 79 

Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse que não era permitido que o aluno frequente aulas sem estar 80 

matriculado na disciplina. O Prof. Márcio Rodrigues Silva disse que concordava com os procedimentos, mas 81 

a professora deixou o aluno frequentar e em outros casos semelhantes o conselho deferiu o pedido. Algumas 82 

discussões sobre o assunto e o Prof. Helder Barbosa Paulino questionou se no processo constava documentos 83 

comprobatórios, disse que caso existisse poderia deferir o pedido, mas se não houvesse provas, teria que 84 

basear na documentação que constava no processo. A Prof.ª Elis Regina da Costa disse que não havia no 85 

processo documento comprobatório. O Prof. Helder Barbosa Paulino disse que a Professora deveria incluir 86 

no relato que não havia provas de que o aluno cursou a disciplina. Após discussões em votação foram 87 

registrados 15 (quinze) votos favoráveis ao parecer e 5 (cinco) abstenções. Terceiro Ponto da Pauta: 88 

Projetos de Extensão e Cultura – O Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Mattos disse que devido ao 89 

prazo para avaliar os projetos, alguns professores estavam com problemas e os projetos não foram 90 

acrescentados ao SICAD, então não foi possível trazer todos para apreciação, mas trouxe a lista dos que já 91 

foram encaminhados: A entomologia como ferramenta para o ensino de ciências na educação básica; A 92 

Língua Brasileira de Sinais e sua Aplicação no Ensino de Química para o Ensino Médio; A Linguagem 93 

Cinematográfica no Ensino e Formação de Psicólogos; A Alfabetização Digital- Primeiros Passos para 94 

Inclusão Digital; Camiseta; Coleta Seletiva na Escola: Mudando Hábitos e Atitudes; Congresso de Educação 95 

do Sudoeste Goiano; Consumo de Produtos de Origem Ovina e Caprina no Município de Jataí – GO; 96 

Corpore; Curso de Letras do CAJ: Divulgando Ações, Colhendo Alunos; Cursos de elaboração, redação e 97 

normatização de projetos, TCCs e artigos científicos; Democratizando o uso de SIGs e ferramentas de 98 

Geoprocessamento; Festival de Cultura Corporal; GAOFO - Grupo de Apoio e Orientação aos Familiares de 99 

Obesos; Geoambiente On-line; I Ciclo de Palestras: Os Desafios da Prática na Psicologia Organizacional e 100 

do Trabalho; I Encontro Regional de Ciências Florestais; I Seminário Nacional de Ciência, Tecnologia e 101 

Inovação em Saúde – SENCITS;  Implantação da Assessoria de Comunicação do Campus de Jatai - UFG por 102 

meio da Internet; Oficinas de Instrumentalização em Webdesign; Olimpíadas Brasileiras de Matemática das 103 

Escolas Públicas – OBMEP; Plantas tóxicas de ruminantes e equinos do município de Jatai;  Conscientização 104 

da população sobre males que os carrapatos podem causar a cães e donos; Projeto RECREARE; Sabão 105 

PEQUI: do Cerrado para a sua casa; Universidade sem Fronteiras; 30 anos do Campus Jataí: História e 106 

Memória. Todos com pareceres favoráveis, em votação os pareceres foram aprovados com o registro da 107 

unanimidade dos votos. Quarto Ponto da Pauta: Planejamento 2012 e PPC's de Cursos – Assessoria de 108 

Graduação CAJ/UFG - A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse que foi distribuído o calendário para 109 
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reuniões da Minicâmara de Graduação. Falou ainda da distribuição de salas que sendo elaborado um sistema 110 

para isso. O Prof. Alessandro Martins explicou que tratava-se de um programa de Goiânia que estava sendo 111 

adaptado e testado. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse que a Prof.ª Gisele de Goiânia falou que o 112 

sistema estava funcionando bem. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que muitas vezes as pessoas 113 

chegam e escolhem as melhores salas. O Prof. Alexandre Braoios disse que a questão não era a melhor sala, 114 

mas sim as especificidades de cada aula. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes disse que tudo seria rodado 115 

no sistema. O Prof. Alexandre Braoios sugeriu que após rodar a primeira planilha que seja realizada uma 116 

reunião para verificar como ficou. A Prof.ªE liana Melo Machado Moraes disse que precisará da colaboração 117 

de todos para a implantação do sistema. Em seguida a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes falou sobre a 118 

importância do planejamento e matrículas, disse que no dia 30/04/2012 (trinta de janeiro de dois mil e doze) 119 

a Assessoria de Graduação e o Centro de Gestão Acadêmica irão para Goiânia buscar materiais e 120 

informações e que haverá em Jataí um treinamento com os coordenadores ou vice para a matrícula dos 121 

calouros e que precisa de três pessoas, pois as matrículas serão realizadas direto das 08:00 (oito horas) às 122 

18:00 (dezoito) horas. Nos cursos onde os secretários estão divididos, um terá que designar um professor. O 123 

Prof. Fábio Marinelli sugeriu que uma mesa receba a matrícula de dois cursos, pois os professores estão de 124 

férias. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes sugeriu que o período de férias fosse negociado para o 125 

professor auxiliar no período de matrícula. O Prof. Fábio Marineli disse que sempre teve revezamento e duas 126 

pessoas eram suficientes para a matrícula, após muitas discussões A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes 127 

continuou listando o que iria ocorrer na semana de planejamento, conforme documento anexado a esta ata. O 128 

Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro questionou se haveria a necessidade de impressão dos planos, pois os 129 

mesmos poderiam ser postados em plataforma. O Prof. Edgar Alain Collao Saenz questionou como seria 130 

controlada a frequência na semana de planejamento, nos dias vinte dois e vinte e três logo após o carnaval. O 131 

Presidente disse que a questão da frequência era o coordenador que controlava, pois se a frequência chegar 132 

completa para a direção, então a mesma será assinada. O Prof. Márcio Rodrigues Silva disse que alguns 133 

professores estarão de férias e não poderão participar do planejamento. O Prof. Fábio Marineli disse que o 134 

professor já tem que fazer o plano dele, e de ficar assistindo palestras ele não vai ter tempo para isso. A Prof.ª 135 

Eliana Melo Machado Moraes disse que os planos de aula deverão ser entregues na Assessoria de Graduação 136 

na sexta-feira. O Prof. Marcelo Eibs Cafrune disse que era importante que o plano de curso estivesse pronto 137 

no primeiro dia de aula. Em seguida a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes apresentou as disciplinas de 138 

Núcleo Livre: Ortopedia, traumatologia e saúde (Prof. Marcelo Eibs Cafrune – Curso de Direito); Medicina 139 

Legal (Prof. Marcelo Eibs Cafrune – Curso de Direito); Iniciação à Dança Espanhola: Sevilhanas (Prof.ª 140 

Viviane Oliveira Gonçalves – Curso de Educação Física); Marxismo e Educação: Fundamentos da pedagogia 141 

materialista dialética (Prof. Nestor Persio Alvim Agricola – Curso de Educação Física); O jogo simbólico no 142 

ambiente escolar (Prof.ª Lilian Rodrigues Ferreira Brait – Curso de Educação Física); Seminários em 143 

Atividades Física, Exercício Físico e Aspectos Psicobiológicos (Prof. Marcos Gonçalves de Santana e Prof.ª 144 

Giselle Soares Passos – Curso de Educação Física); Bases da Anatomia palpatória (Prof.ª Ana Lúcia Rezende 145 

Souza – Curso de Fisioterapia); Práticas em Permacultura e Sistemas Agroflorestais (Prof.ª Mariana Crepaldi 146 

– Curso de Geografia); Educação Musical (Prof.ª Hercília Maria Fayão Beneti – Curso de Pedagogia); 147 
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Psicodrama: direção e vivências grupais sociodramáticas (Prof. Érico Douglas Vieira – Curso de Psicologia); 148 

Produção de Bubalinos (Prof. Vinício Araújo Nascimento – Curso de Zootecnia); Libras (Prof.ª Thaís 149 

Gomides - Curso de Letras); Libras (Prof. Lucas Floriano – Curso de Letras), estas disciplinas com pareceres 150 

favoráveis e a disciplina Estudos do treinamento e da performance esportiva: voleibol (Prof. Nestor Persio 151 

Alvim Agricola – Curso de Educação Física), com parecer não favorável. Em votação os relatos das 152 

disciplinas de Núcleo Livre foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida a Prof.ª 153 

Eliana Melo Machado Moraes apresentou o relato do Projeto Pedagógico do Curso de Química, parecer 154 

favorável para o primeiro ano do curso. Em votação foram registrados 17(dezessete) votos favoráveis e 1 155 

(uma) abstenção. Em seguida a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes apresentou o relato do Projeto 156 

Pedagógico do Curso de Agronomia, com parecer favorável. Em votação o relato favorável foi aprovado 157 

com o registro da unanimidade dos votos. Os próximos pontos foram relatados pela Comissão do Conselho 158 

Diretor e lidos pela Técnica em Assuntos Educacionais Eveline Boges Vilela Ribeiro. Quinto Ponto da 159 

Pauta: Projeto de Pesquisa: Atributos Físicos-hídricos de um latossolo vermelho distorférrico em 160 

diferentes usos agrícolas no sudoeste goiano – Coordenador: Prof. Raimundo Rodrigues Gomes Filho, 161 

relatado pela Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Sexto Ponto da Pauta: Projeto de 162 

Pesquisa: Influência da altura de medição do diâmetro na estimativa de variáveis dendrométricas em 163 

fragmentos de cerrado – Coordenadora: Prof.ª Thelma Shirlen Soares, relatado pela Comissão do Conselho 164 

Diretor, parecer favorável. Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Visualização de Informação de 165 

Redes de Esgoto Geradas por Algorítimos Genéticos – Coordenador: Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro. 166 

Relator: Comissão do Conselho Diretor, retirado da pauta e incluído neste ponto o seguinte Projeto de 167 

Pesquisa: Gestão da saúde mental de docentes em uma Universidade Pública: um estudo sobre a Síndrome 168 

de Burnout na UFG – Coordenadora: Francielly Damaris Ferreira, relatado pela Comissão do Conselho 169 

Diretor, parecer favorável. Em discussão e em seguida em votação os pareceres foram aprovados com o 170 

registro da unanimidade dos votos. Oitavo Ponto da Pauta: Solicitação de Prorrogação de Afastamento 171 

para Pós-Graduação – Prof. Matheus de Souza Lima Ribeiro – do Interesse do Curso de Ciências 172 

Biológicas, relatado pela Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. O Prof. Gecirlei Francisco da 173 

Silva questiono quanto a necessidade de professor substituto. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse 174 

que quando aprova o afastamento, aprova o substituto. Em votação o parecer foi aprovado com o registro de 175 

17 (dezessete) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Nono Ponto da Pauta: Solicitação de Afastamento 176 

para Doutorado da Prof.ª Camila Alberto Vicente de Oliveira- de interesse do Curso de Pedagogia, relatado 177 

pela Prof. Elis Regina da Costa. A relatora disse que a liberação da professora estava condicionada a 178 

liberação de um substituto. O Prof. Alessandro Martins disse que a qualificação é importantíssima tanto para 179 

a professora quanto para a instituição, pois seria mais um professor qualificado, porém, com a situação em 180 

que o Câmpus se encontrava não dava para liberar, pois não tem substituto. A Professora perder a 181 

oportunidade é complicado, mas como resolver se o próprio curso não pode absorver as disciplinas. O Prof. 182 

Helder Barbosa Paulino sugeriu que o processo voltasse para a coordenação para tentar uma solução. Em 183 

votação sobre o parecer favorável ou não a liberação da professora com substituto, o resultado foi 10 (dez) 184 

votos contrários e 8 (oito) abstenções. Décimo Ponto da Pauta: Apreciação do resultado da Eleição para 185 
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Representantes no Conselho Diretor; relatado pelo Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa. O relator leu o 186 

resultado, sendo que as chapas eleitas para as Categorias: Docente Adjunto, Docente Assistente, Docente 187 

Auxiliar, Técnico Administrativo e Discente, foram: Docente Adjunto: Chapa 1: Titular: Cecília Nunes 188 

Moreira - Medicina Veterinária, Suplente: Arthur dos Santos Mascioli – Zootecnia; Docente Assistente: 189 

Chapa 3: Titular: Fernando Silva dos Santos – Pedagogia, Suplente Érico Douglas Vieira – Psicologia. 190 

Docente Auxiliar: Não houve inscrições de chapas; Técnico-Administrativo: Chapa 1: Titular: Alécio Perini 191 

Martins, Suplente: Valéria Gouveia do Carmo Ferreira; Chapa 2: Titular: Marcos Humberto Silva de Assis, 192 

Suplente: Jefferson Fernando Naves Pinto; Chapa 3: Titular: Ricardo Porto Simões Mathias Suplente: Anne 193 

Oliveira. Chapa 4: Titular: Thiago Oliveira Lima, Suplente: Darlan Marques da Silveira. Discentes: Chapa 194 

1: Titular: Bianca Fernandes e Silva - Graduação em Enfermagem. Suplente: Thyago Peres Carvalho - 195 

Graduação em Ciências da Computação; Chapa 2: Titular: João Victor de Souza Cyrino - Graduação em 196 

Direito, Suplente: Lucas Peres S. Oliveira - Graduação em Direito. Chapa 3: Titular: Michaela Andréa Bette 197 

Câmara - Pós-Graduação - Mestrado em Geografia, Suplente: Ana Paula de Meio Juiz - Graduação em 198 

Psicologia. Chapa 4: Titular: Waldenir do Prado - Graduação em História, Suplente: Lázara Geissequele 199 

Martins Oliveira - Graduação em História. Em votação, o resultado da Eleição para Representantes no 200 

Conselho Diretor foi aprovado com o registro da Unanimidade dos votos. Décimo Primeiro Ponto da 201 

Pauta: Processo 23070.020887/2011-95 – Unidade Concurso Professor Efetivo- Área: Construções Rurais 202 

e Desenho Técnico – Resultado. O resultado foi lido por mim, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do 203 

Conselho Diretor do Câmpus Jataí/UFG – O concurso teve a banca composta pelos Professores: Darly 204 

Geraldo de Sena Júnior (Presidente), Raimundo Rodrigues Gomes Filho e Rodrigo Couto Santos (membro 205 

externo) e não houve candidato aprovado. Em discussão e em seguida em votação o resultado do concurso 206 

foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Segundo Ponto da Pauta: Plano de Gestão 207 

2011-2015. Relator: Presidente do Conselho Diretor. O Presidente falou sobre o plano de gestão que foi 208 

encaminhado via e-mail para todos os conselheiros, falou sobre a metodologia e reuniões para formulação do 209 

plano. Disse que o que consta no plano são estratégias a serem seguidas nos próximos anos e que algumas 210 

ações já foram implantadas e que muitas gestões estavam sendo feitas. Em seguida ele perguntou se havia 211 

algum questionamento, como não houve, passou para a votação para a aprovação do plano de gestão e o 212 

mesmo foi aprovado com o registro de 18 (dezoito) votos favoráveis e 1(uma) abstenção. A integra do plano 213 

de Gestão será anexada ao final desta ata. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que havia sugestões 214 

e que a questão era que teria que realmente estar abertos para isso, pequenas ações e concertos podem fazer a 215 

coisa fluir. O Presidente disse que ao invés de reclamar as pessoas poderiam trazer sugestões para somar aos 216 

trabalhos, disse ainda que a gestão era participativa e que o Prof. Alessandro Martins trabalha junto e 217 

realmente existe a divisão do trabalho. Disse que acredita no Câmpus e que queria contribuir, mas que todos 218 

sabem das dificuldades. Em seguida ele falou sobre o Moodle que auxiliará muito os alunos e disse que 219 

estava otimista com o que estava sendo feito. O Prof. Marcos Gonçalves de Santana parabenizou os gestores 220 

e disse que a mudança estava sendo significativa, mas pediu para que quando se reunisse levasse em 221 

consideração que talvez as coordenações de cursos não estejam no mesmo ritmo, disse que isso tem sentido 222 

principalmente quando trata-se da Assessoria de Graduação, pois a sobrecarga de trabalho é grande, então 223 
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teria que ser pensado para que todos tenham um tempo. Em seguida ele pediu que seja realmente pensada a 224 

questão para que o processo de transição seja tranquilo. O Presidente disse que assim como as coordenações 225 

de cursos a direção também estava sendo pressionada por todos os cursos. O Prof. Marcos Gonçalves de 226 

Santana disse que a Prof.ª. Eliana Melo Machado Moraes era muito rígida , inflexível. O Prof. Helder 227 

Barbosa Paulino disse que isso ocorre pelo jeito de falar e que deve-se ter mais cuidado com as palavras e ser 228 

mais ameno. O Presidente disse que teria que ser realista também, disse que são várias maneiras de caminhar. 229 

A Profª. Vânia Carmem Lima disse que os coordenadores estavam se sentindo sufocados. O Prof. Alexandre 230 

Braoios falou que as coisas estavam ocorrendo sem prazo e que questionar Goiânia sobre isso e não atender a 231 

pedidos em cima da hora. A Prof.ª. Elis Regina da Costa sugeriu que no final do próximo ano a questão do 232 

planejamento seja discutido com os coordenadores de cursos. O Prof. Gecirlei Francisco da Silva pediu 233 

atenção para as questões que devem ser discutidas, discussões mais complexas. O Técnico-Administrativo 234 

Marcos  Humberto Silva de Assis questionou quanto a saída dos técnico-Administrativos para qualificação e 235 

falou da comissão criada pela direção anterior. O Presidente disse que isso deveria ser pensado sim e que 236 

com a contratação de mais técnico-Administrativos poderia ser resolvido e que isso seria discutido 237 

posteriormente. Décimo Terceiro Ponto da Pauta: Regulamento para o uso dos murais e fixação de 238 

cartazes, faixas e banners no Campus Jataí/UFG – O Presidente falou sobre as normas já encaminhadas 239 

via e-mail para apreciação dos conselheiros, em discussão e em seguida em votação as normas foram 240 

aprovadas com o registro 17 (dezessete) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Décimo Quarto Ponto da 241 

Pauta: Outros Assuntos: O Presidente agradeceu a presença de todos na reunião de hoje e desejou um Feliz 242 

Natal e Ano Novo, pediu calma nas estradas. Disse ainda que caso haja algum problema, que procure a 243 

direção, pois a direção estará à disposição para dialogar e tentar resolver os problemas. Nada mais havendo a 244 

tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:44  horas (dezessete horas e quarenta e quatro  245 

minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, lavrei a 246 

presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos 247 

conselheiros presentes à discussão e votação....................................................................................................... 248 

Wagner Gouvêa dos Santos________________________________________________________ 249 

Alessandro Martins______________________________________________________________ 250 

Alexandre Braoios_______________________________________________________________ 251 

Ana Luiza Aguiar de Castro_________________________________________________________ 252 

Anne Oliveira__________________________________________________________________ 253 

Ariel Eurides Estella____________________________________________________________ 254 

Edgar Alain Collao Sanez________________________________________________________ 255 

Eliana Melo Machado Moraes______________________________________________________ 256 

Elis Regina da Costa____________________________________________________________ 257 

Fábio Marineli___________________________________________________________________ 258 

Gecirlei Francisco da Silva_________________________________________________________ 259 

Helder Barbosa Paulino___________________________________________________________  260 

Luis Antônio Serrão Contim_________________________________________________________  261 
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Márcio Rodrigues Silva_____________________________________________________________ 263 

Marcos Gonçalves de Santana________________________________________________________ 264 

Marcos Humberto Silva de Assis______________________________________________________ 265 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro_____________________________________________________ 266 

Patrícia de Sá Barros_______________________________________________________________ 267 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa_____________________________________________________ 268 

Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos________________________________________________ 269 

Valquíria Coelho Pina Paulino_______________________________________________________ 270 

Vânia Carmem Lima_______________________________________________________________ 271 

Vilmar Antônio Ragagnin__________________________________________________________ 272 

Wendy Carniello Ferreira____________________________________________________________ 273 

Marinalva de Oliveira Teixeira_______________________________________________________ 274 


