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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 04/2015/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2015. 

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

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

presidência do Prof. Alessandro Martins, Diretor, os membros do Conselho Gestor da Regional Jataí: 3 

Fernando Paranaíba Filgueira, Vice – Diretor; Prof. Américo Nunes da Silveira Neto, Chefe da Unidade 4 

Especial de Ciências Agrárias; Técnico-Administrativa Anne Oliveira, Representante dos Órgãos 5 

Suplementares (Biblioteca); Prof.ª Cecilia Nunes Moreira, Coordenadora de Pesquisa e Inovação; Profª. 6 

Carolina Ferreira Souza, Sub-Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Letras, Ciências Humanas e Sociais 7 

Aplicadas; Danilo Vieira Oliveira, Representante dos Técnico-Administrativos; Prof.ª Vera Lúcia Banys, 8 

Coordenadora de Pós-Graduação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Chefe da Unidade Acadêmica 9 

Especial de Ciências Exatas e Tecnológicas; Josie Melissa Acelo Agrícola, Representante dos Órgãos 10 

Administrativos CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico); Técnico-Administrativa Simone Rezende do 11 

Carmo representando a Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos; Prof. Marcos 12 

Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador de Administração e Finanças; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, 13 

Coordenador de Extensão e Cultura; Prof. Ricardo de Matos Santa Rita, Chefe da Unidade Acadêmica 14 

Especial de Biociências; Prof. Rodrigo Paschoal Prado, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciência da 15 

Saúde; Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes, Representante dos Docentes; Prof. Fernando Silva dos Santos, 16 

Representante da Associação dos Docentes do Câmpus Jataí (AdCAJ – Associação dos Docentes do Câmpus 17 

de Jatai, com direito a voz); Técnico-Administrativa Estael de Lima Gonçalves, Assessora de Comunicação 18 

(com direito a voz); Prof.ª Luciana Aparecida Elias, Representante da Associação dos Docentes da 19 

Universidade Federal de Goiás (ADUFG, com direito a voz); Técnico-Administrativa Elleuzy Moni do 20 

Carmo Jesus, Representante do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos das Instituições Federais 21 

de Ensino Superior de Goiás (SINT-IFES GO – Sindicato dos trabalhadores técnico-administrativos em 22 

educação do Estado de Goiás, com direito a voz); Profª. Eliana Melo Machado Moraes, Coordenadora de 23 

Assuntos Interinstitucionais (com direito a voz). Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os 24 

trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta: Informes – Não houve informes. Segundo Ponto da Pauta: Processo 25 

de Emancipação da Regional Jataí. O Presidente inicia este ponto de pauta informando que há, desde o dia 26 

de ontem (04/11/2015 – quatro de novembro de dois mil e quinze) a informação que mostra a perspectiva 27 

real de emancipação da Regional Jataí; foi apresentado, neste momento, um vídeo institucional, mostrando, 28 

passo a passo, todo o caminho percorrido para que se chegasse a este momento, qual seja, a emancipação / 29 

criação de uma universidade independente em Jataí; posteriormente, o Presidente reafirmou que recebeu uma 30 

ligação do Reitor Orlando Afonso Valle do Amaral, informando que o Governador do Estado autorizava a 31 

divulgação de que, em reunião com a Presidenta da República, Dilma Rousseff, foi comunicado por ela da 32 

criação de duas universidades em  Goiás; o Presidente, em suas  palavras, mostrou  aos conselheiros que essa 33 
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conquista é uma luta de muito tempo, de muitas pessoas e que foi facilitada a partir do momento da visita do 34 

Governador do Estado para a entrega escritura de doação da área da EMGOPA para a UFG, oportunidade em 35 

que foram entregues alguns documentos, dentre os quais um ofício da Direção da Regional Jataí, mostrando 36 

resumidamente as bases que justificam a consolidação da Regional Jataí da UFG em uma universidade 37 

independente, e o vídeo ora apresentado aos conselheiros, que foram levados à Casa Civil e apresentados 38 

também à Presidenta da República; a posteriori, o Presidente fez a leitura deste documento (ofício n° 39 

307/2015 – Regional Jataí/UFG); ressaltou o Presidente, ainda, que o Governador do Estado, na solenidade 40 

de assinatura da escritura de doação, em Goiânia, em seu discurso, firmou compromisso em envidar esforços 41 

junto à Presidenta da República para viabilização e concretização do pleito de emancipação de nossa 42 

Regional e, também, para a Regional Catalão; que na solenidade realizada em Jataí, de entrega da escritura, 43 

as entidades sindicais também entregaram documentos ao Governador, no mesmo sentido, além de que as 44 

autoridades presentes, em seus discursos, ratificaram o pedido de emancipação; que, após isso, houve outros 45 

trâmites que culminaram nesse momento, qual seja, o compromisso da Presidenta da República em autorizar 46 

a criação/ emancipação da universidade em Jataí; que a presente reunião foi convocada em caráter 47 

extraordinário justamente pela necessidade de se adotar as medidas necessárias para fins de instruir o 48 

processo que deverá ser encaminhado para que seja feito o projeto de Lei e, posteriormente, encaminhamento 49 

de mensagem ao Congresso; que está prevista a visita da Presidenta da República às cidades de Jataí e 50 

Catalão, no próximo dia dezenove de novembro; que já foi feito um levantamento mostrando a necessidade 51 

de pessoal, recursos, orçamento, etc.; que as duas universidades criadas não atenderão, no ano de dois mil e 52 

dezesseis, o modelo de repasses da ANDIFES; que o Reitor, professor Orlando, recebeu uma ligação do 53 

Secretário de Educação Superior do MEC, professor Jesualdo, a informação de que as Regionais Catalão e 54 

Jataí deverão apresentar, até o final da tarde de hoje, dia cinco de novembro de dois mil e quinze, a 55 

denominação que será dada às novas universidades; que não se sentiu à vontade para decidir sozinho o nome 56 

da nossa instituição; que, na verdade, gostaria de realizar uma consulta à comunidade, mas que em razão de o 57 

tempo ser curto, achou por bem convocar os conselheiros para que a decisão seja referendada em conjunto; 58 

que não tem informações sobre qual metodologia o MEC adotará para o processo de transição. A partir de 59 

então, abriu a discussão aos conselheiros, estabelecendo-se o prazo de três minutos para cada manifestação; a 60 

primeira conselheira a se manifestar é a professora Carolina Souza, neste ato representando a chefe da 61 

unidade acadêmica especial de Humanas, Letras e Ciências Sociais; conselheira mostra-se preocupada com 62 

esse processo, dizendo que é preciso um pouco de cautela, para que esse processo não se torne 63 

“politicagem”; além disso, questiona como será a questão orçamentária, se há um estudo, se será possível 64 

administrar a universidade com os recursos previstos, como será o processo de transição; ressalta que são 65 

dúvidas que precisam ser sanadas, até para fins de esclarecimento da comunidade universitária; Prof. Ricardo 66 

de Matos Santa Rita, em sua manifestação, diz serem importantes as colocações da professora Carolina e 67 

deixa claro que sua fala está voltada, especificamente, ao nome da Universidade; que consultou os pares de 68 

sua unidade acadêmica especial e que os nomes sugeridos pelo seu grupo foram “Universidade Federal de 69 

Jataí”, “Universidade Federal do Sudoeste Goiano” e “Universidade Federal do Cerrado”. A próxima 70 

conselheira a fazer uso da palavra é a professora Eliana, que mostra sua alegria pela conquista e apregoa que 71 
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é um processo novo para todos; que é um momento de se criar estratégias para fins de conscientização da 72 

comunidade jataiense, de publicização do processo de emancipação / federalização; que é preciso divulgar 73 

junto aos pares, pois há alguns que são contrários a esse processo; que, ao se procurar um nome para a 74 

universidade que ora é criada, é preciso pensar em um nome que imprima identidade. Professora Luciana 75 

Aparecida Elias faz uso da palavra, representando a Associação dos Docentes da UFG em Jataí; ressaltou que 76 

o primeiro projeto de criação de uma universidade autônoma em Jataí data de muitos anos, de autoria do 77 

professor Hélder Barbosa Paulino; que a instituição que representa enviou documento aos representantes de 78 

Goiás no Congresso Nacional, afirmando a emancipação da nossa Regional; que é preciso tomar cuidado 79 

para evitarmos alguns “ranços”, como, por exemplo, o de universidade antiga; que sobre o nome, há tempos 80 

fala-se em Universidade Federal do Sudoeste Goiano e que cabe a nós mostrarmos que é em Jataí. Professora 81 

Vera Banys relata um evento passado, quando da gestão do professor Edésio, em que ele chegou de uma 82 

reunião com a então reitora professora Milca, que lhe perguntou, à época, se o Câmpus Jataí estava “dentro 83 

ou fora” do processo de expansão; que o professor disse que não houve tempo para questionar os 84 

conselheiros, assumindo sozinho, em nome de todos, a participação; que usa esse exemplo para mostrar que, 85 

muitas vezes, não há tempo hábil para consultas e que, para não se perder uma oportunidade, é preciso 86 

decidir sozinho; que sobre o nome, concorda com a professora Luciana Elias, de Universidade Federal do 87 

Sudoeste Goiano. Professora Cecília mostra que há necessidade de o diretor da Regional, professor 88 

Alessandro, viajar a Brasília para ser inteirado desse processo, de forma a poder melhor explicitar à 89 

comunidade (universitária ou não); que, com dinheiro ou não, seremos independentes. Professor Américo, ao 90 

fazer uso da palavra, ressalta que as professoras Luciana Elias e Vera Banys contemplaram, em suas falas, o 91 

que queria falar; sobre o nome, especificamente, disse que houve uma enquete em uma rádio e que talvez 92 

seja necessário contemplá-la. O Presidente encerra o primeiro bloco que manifestações, para apresentar suas 93 

considerações sobre o que já foi discutido; diz que o questionamento sobre as obras, a obra da Biblioteca não 94 

teve o contrato suspenso/cancelado, que os serviços de construção logo serão retomados, assim como os das 95 

obras da medicina; que a constituição de uma universidade carece de recursos e que os recursos serão 96 

capitaneados; que está em contato com o professor Thiago, de Catalão, para que se dirijam a Brasília, para 97 

maiores esclarecimentos; que o aporte de recursos das novas universidades é específico; quanto ao dito pela 98 

professora Luciana, o presidente ressalta que esse processo histórico de emancipação da Regional Jataí será 99 

sempre lembrado; professor Américo questiona se o processo será de criação ou de desmembramento, ao que 100 

professor Alessandro diz que é de criação, mas que não sabe maiores detalhes. Após essas discussões e 101 

esclarecimentos, teve início outro bloco de manifestações, com a palavra do professor Giovanni, que mostrou  102 

que o medo agora vivenciado é comum, mas que temos que nos preparar para assumir novos desafios; que 103 

sobre o nome, para ele, tanto faz, que o importante é termos a “nossa” universidade. Professora Carolina 104 

Souza, novamente com a palavra, mostra que é recém-chegada à nossa Regional e que suas dúvidas são 105 

também de outros colegas; que sabe que o processo de emancipação é antigo, sendo, portanto, importante 106 

ressaltar quem eram os “pioneiros” nessa empreitada; que muitos discentes desconhecem o processo de 107 

emancipação; especificamente sobre o processo de expansão/ Reuni, diz não ser contrária a ele, mas que é 108 

preciso se pensar como se dará esse processo de emancipação. Professor Frederico Augusto manifestou-se 109 
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em relação ao nome, dizendo que já foram mostrados os nomes “Universidade Federal do Sudoeste Goiano”, 110 

“Universidade Federal do Cerrado”, “Universidade Federal de Jataí”, ao qual ele mostra preferência, mas 111 

sugere um novo nome, “Universidade Federal do Brasil Central”. Professor Roberto Borges diz que a 112 

questão da emancipação não é apenas política e sugere o nome “Universidade Federal do Cerrado”. 113 

Professora André Arruda mostra que o processo de emancipação, como disse o professor Roberto, não tem 114 

apenas caráter político; mostra que é um processo em construção, uma vitória da comunidade acadêmica, 115 

uma luta de discentes, docentes e técnicos. Professor Alessandro ressalta que, em café realizado junto à 116 

Fisioterapia, o professor Jesualdo tomou ciência de que o que temos em nossa Regional, apesar de ainda ter 117 

muito a se melhorar, justificativa, sim, a emancipação de nossa Regional; que quando da criação do novo 118 

regimento, da nova estrutura, o grupo de trabalho preocupou-se não só em mostrar nossas dificuldades, mas 119 

também o que já existia, ou seja, que já tínhamos uma estrutura capaz de “andar com as próprias pernas”; 120 

que houve uma preocupação em se pensar uma estrutura que pudesse assumir uma autonomia na gestão; que 121 

o compromisso em informar a comunidade, só não foi melhor, em razão de estar a nossa universidade em 122 

greve; que o processo de organização da nova universidade é feito por um reitor pró-tempore; que o MEC 123 

disse que o trâmite junto ao Congresso Nacional deverá ser rápido. Professora Vera Banys diz que o grupo da 124 

Zootecnia optou pelo nome “Universidade Federal de Jataí”. Professor Marcos Wagner, respondendo ao 125 

professor Américo, diz que o projeto de lei criará a universidade, e que sobre os recursos, além dos recursos 126 

previstos na matriz Andifes, ainda há outros recursos; que apesar de não ter todas as informações, o projeto 127 

de lei versa sobre a criação da universidade “tal”, por desmembramento da Universidade Federal de Goiás. 128 

Professora Eliana diz que, com a experiência que tem sobre avaliação institucional, verifica que nossa 129 

Regional tem plena capacidade de funcionar e que, provavelmente, o reitor pró-tempore não ficará mais de 130 

um ano. Findos os debates, o Presidente passa aos encaminhamentos. Professor Américo manifesta-se 131 

dizendo que o nome é o que menos se importa, até porque poderá ser mudado. A esse posicionamento, 132 

professor Alessandro disse que é imprescindível mandar o nome até o final da tarde de hoje, mas que, 133 

realmente, isso pode ser mudado em outra instância. Professora Cecília diz que é preciso fechar apenas em 134 

duas opções, visto que mais de uma não será expressa a maioria dos votos. Professor Ricardo sugere que 135 

sejam feitos blocos, de dois em dois. Professor Marcos Wagner diz para que seja retirado o nome 136 

Universidade Federal do Cerrado. Professora Carolina sugere que sejam feitas as votações de todos, e os dois 137 

nomes mais votados vão para a repescagem. Universidade Federal do Sudoeste Goiano tem cinco votos; 138 

Universidade Federal de Jataí, seis votos; Universidade Federal Juscelino Kubtisheck nenhum voto; 139 

Universidade Federal do Cerrado três votos; Universidade Federal do Brasil Central um voto. Professor 140 

Marcos Wagner mostra uma informação de que não se usa nome de cidade ou de pessoas em Universidades. 141 

Em segundo turno, apresentam-se os nomes Universidade Federal do Sudoeste Goiano e Universidade 142 

Federal de Jataí; a primeira opção teve nove votos favoráveis e seis contrários. Fica definido o nome de 143 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUDOESTE GOIANO. Terceiro Ponto de pauta – Outros: Professor 144 

Alessandro ressalta que há uma agenda para repasse de informações sobre o processo de emancipação. 145 

Professora Eliana divulga aos conselheiros a agenda e ressalta que será divulgada através dos canais de 146 

informação da Regional. Nada mais havendo a se discutir, às dezesseis horas e cinco minutos encerrou-se a 147 
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presente reunião, da qual, para constar, eu, Michaela Andréa Bette Camara, Secretária ad hoc do Conselho 148 

Gestor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos 149 

e pelos conselheiros presentes à discussão e votação…………………….…………………………………. 150 

Alessandro Martins_______________________________________________________________________ 151 

Américo Nunes da Silveira Neto_____________________________________________________________ 152 

Anne Oliveira____________________________________________________________________________ 153 

Cecília Nunes Moreira_____________________________________________________________________ 154 

Carolina Ferreira Souza____________________________________________________________________ 155 

Danilo Vieira Oliveira_____________________________________________________________________ 156 

Elleuzi Moni do Carmo Jesus_______________________________________________________________ 157 

Eliana Melo /Machado Moraes______________________________________________________________ 158 

Estael de Lima Gonçalves__________________________________________________________________ 159 

Fernando Paranaiba Filgueira_______________________________________________________________ 160 

Fernando Silva dos Santos__________________________________________________________________ 161 

Giovanni Cavichioli Petrucelli______________________________________________________________ 162 

Josie Melissa Acelo Agrícola________________________________________________________________ 163 

Luciana Aparecida Elias____________________________________________________________________ 164 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro____________________________________________________________ 165 

Paulo Roberto Rodrigues Meira______________________________________________________________ 166 

Ricardo de Matos Santa Rita________________________________________________________________ 167 

Rodrigo Paschoal Prado___________________________________________________________________ 168 

Rosemara Perpétua Lopes__________________________________________________________________ 169 

Simone Rezende do Carmo________________________________________________________________ 170 

Vera Lúcia Banys___________________________________________________________________ 171 

Michaela Andréa Bette Camara______________________________________________________________ 172 


