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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ, 

REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2009. 

Ao primeiro (1º) dia do mês de julho (07) do ano de dois mil e nove (2009) às quatorze horas e seis  minutos 1 

(14:06) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora 2 

do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os membros do Conselho Diretor: Profª. Ana Luisa Aguiar de Castro, 3 

Coordenadora do Curso de Zootecnia; Profª. Alessandra Daflon dos Santos, Coordenadora do Curso de 4 

Psicologia; Profª. Maria Raquel Isnard Moulin, representado a Coordenação do Curso de Medicina 5 

Veterinária; Prof. Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Prof. Cristiane 6 

José Borges, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Dimas Moraes Peixinho, representando a 7 

Coordenação do Curso de Geografia; Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; 8 

Prof. Euter Paniago Júnior, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes, 9 

Coordenador do Curso de Física; Profª. Liliane Vieira Martins Leal, Coordenadora do Curso de Direito; 10 

Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Profª. Luciana de Oliveira Berreta, 11 

Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcos Antonio Menezes, Coordenador do Curso 12 

de História; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira,  Coordenador do Curso de Química; Prof. Samuel 13 

Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Profª. Suely dos Santos Silva, 14 

Coordenadora do Curso de Pedagogia; Profª. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras;  Prof. 15 

Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini, 16 

representante dos professores adjuntos; Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, representante 17 

dos professores assistente; Os Servidores Anne de Oliveira,  Marcos Humberto Silva de Assis, Michaela 18 

Andréa Bette Câmara e Wesley Carmo Ramos, representando os servidores técnico-administrativos; Os 19 

acadêmicos Rafael Sá de Jesus e Thiago Leandro da Silva, representando os discentes;  Profª. Zilda de 20 

Fátima Mariano, Presidente da CIS; Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, Coordenador do Curso de 21 

Mestrado em Agronomia; Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do Curso de Mestrado em Geografia; 22 

Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-Diretor do Campus Jataí. Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente 23 

declarou abertos os trabalhos. Primeiro Ponto da Pauta – Informes – 1º Informe –  Homologação do 24 

resultado das eleições para representantes no Conselho Diretor - A Presidente comunicou o resultado das 25 

eleições: Professores Adjuntos - Cecília Nunes Moreira Sandrini (Medicina Veterinária) e Edgar Alain 26 

Collao Saenz (Zootecnia) – Suplente; Professores Assistentes - Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes 27 

Soares (Computação) e Kleber Fernando Pereira (Biologia) – Suplente; Técnico-administrativos:Marcos 28 

Humberto Silva de Assis (Laboratório Solos) e Jefferson Fernando Naves Pinto (Laboratório Genética) – 29 

Suplente; Wesley Carmo Ramos (Laboratório Informática) e Sonia Regina de Almeida Cabral (Coordenação 30 

Finanças) – Suplente; Calixto Júnior de Souza (Biblioteca) e Anne Oliveira (Biblioteca) – Suplente; 31 

Michaella Andrea Bette Camara (Coordenação de Letras) e Rafael Nogueira de Freitas (Coordenação 32 
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Patrimônio) – Suplente; Estudantes - Rafael Alves Sá Jesus (Educação Física) e Elis Menta Macedo (Direito) 33 

– Suplente; Luciana Dias de Jesus Alves (Pedagogia) e Guiller Fernando de Assis (Física) –  suplente; 34 

Silmara Silva Cardoso (Psicologia)  e Fábio Giordani (Geografia) – Suplente; Thiago Leandro da Silva 35 

(História) e Mariah Cardoso Viana Lagos Prades (Pedagogia) – Suplente. Em discussão e em seguida em 36 

votação o resultado das eleições foi aprovado com o registro de 12 (doze) votos favoráveis, os representantes 37 

dos técnico-administrativos, professores e estudantes já estão atuando a partir desta data no Conselho. 2º 38 

Informe - Eleição para Reitor – A Presidente informou que Reitoria agradeceu e destacou a especial 39 

participação dos estudantes no Pleito. Segundo Ponto da Pauta: Aprovação das atas: 29/04/2009; 40 

20/05/2009; 25/05/2009; 29/05/2009; 05/06/2009 – Em discussão e em seguida em votação, as atas foram 41 

aprovadas com o registro de 10 (dez) votos favoráveis e 9 (nove) abstenções. Terceiro Ponto da Pauta – 42 

Núcleo Livre “Radioecologia”, Prof. Henrique Almeida Fernandes – do Interesse do Curso de Física. Em 43 

discussão e em seguida em votação o núcleo livre foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi solicitada a 44 

inclusão do núcleo livre do Curso de letras. Quarto Ponto da Pauta – Núcleo Livre “Tópicos Gramaticais 45 

de Língua Inglesa”, Profª. Divina Nice Martins Cintra – do Interesse do Curso de Letras – Antes da votação 46 

do núcleo Livre a Presidente informou que os professores substitutos do Curso de Letras-Inglês serão 47 

contratados via Fundação Educacional, serão contratados mais dois professores e renovado o contrato de 48 

outro, ficando o Curso com três professores substitutos. A Presidente informou ainda que o Curso de Letras 49 

tem déficit de professores nesta área desde sua criação. A  Presidente colocou ao Conselho a necessidade de 50 

pensar esta questão dos professores de Inglês nas próximas alocações de vagas. Após este  informe foi 51 

realizada a votação referente ao núcleo livre do Curso de letras, em votação o núcleo livre foi aprovado com 52 

o registro de 31 (trinta e um) votos favoráveis e  1 (uma) abstenção. Neste momento a Profª. Luciana de 53 

Oliveira Berreta perguntou porque um Curso que está sem professores para dar aula oferta núcleos livres. A 54 

Profª. Santinha Neuda Alves do Lago disse que com os professores substitutos o Curso consegue ofertar 55 

núcleo livre e sem os substitutos  o Curso não consegue cumprir a carga horária e explicou ainda que a carga 56 

horária do curso é muito alta. Quarto Ponto da Pauta – PROJETO DE PESQUISA – Micropropagação  57 

da Gueroba [Syagrus oleracea (Mart.) Becc.] Através do Cultivo “In Vitro” de Embriões, 58 

Caracterização e Montagem de um Germoplasma na Região de Jataí – Sudoeste Goiano – Interessado: 59 

Prof. Antônio Paulino da Costa Netto. Relator: Comissão do Conselho –  A pedido do interessado foi retirado 60 

da Pauta. Quinto Ponto da Pauta  - Projetos de Extensão – Relatados em bloco pela Profª. Zilda de Fátima 61 

Mariano: I Encontro de Psicologia UFG/CAJ. Ciência e Profissão: Tecendo Relações – Profª. Graziele 62 

Alves Amaral; O Atendimento de grupo com moradores de rua – Prof. Érico Douglas Vieira; Painel de 63 

Saúde Mental: Loucos pela vida -  Profª. Cristiane Souza Borzuk; Estudos sobre Tempo, Memória e 64 

Produção de Subjetividade – Profª. Alessandra Daflon; Conceitos Básicos de CAD para Ciências 65 

Agrárias - Darly Geraldo de Sena Junior; Tópicos em Física Estatística – Prof. Ismael Victor de Lucena 66 

Costa;  Pensando Exatas: Futuro das Exatas – Prof.  Flavio Gomes de Moraes; Grupo de Estudos e 67 

Pesquisas: Formação de Professores e Práticas Educativas – Prof. Ari Raimann; Seminário Final: 68 

Apresentação dos projetos de Estágio em Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental II e 69 

IV – Profª. Maria Aparecida Abreu Vasconcelos; Capacitação de produtores rurais para recuperação da 70 



3 

 

vegetação ciliar no entorno de rios, nascentes e reservatórios – Prof. Wendy Carniello Ferreira. Em 71 

discussão e em seguida em votação os projetos de extensão e cultura todos com relatos favoráveis foram 72 

aprovados por unanimidade. Sexto Ponto de Pauta – Processos de Progressão Horizontal e Estágio 73 

Probatório – Processos de Estágio Probatório - Processo 23070.012332/2006-11 – Prof. Fabiano 74 

Rodrigues de Melo; Processo 23070.007489/2009-69 – Prof. Alexandre Braoios; Processo 75 

23070.007537/2009-19 -  Prof. Cleber Douglas Lucínio Ramos; Processo 23070.008998/2008-28 – Profª. 76 

Ivanildes Solange da Costa Barcelos; Processo 23070.006548/2009-81 – Marina Pacheco Miguel; Processo 77 

23070.008905/2008-65 – Prof. Wagner Gouvêa dos Santos; Processo 23070.007945/2008-90 – Profª. 78 

Luciana Celeste Carneiro; Processo 23070.008910/2008-78 – Prof. Robledo Lima Gil; Processo 79 

23070.010371/2006-75 – Profª. Elaine Cristina Castelhano Barbosa; Processo 23070.010374/2006-17 – Prof. 80 

Giovnni Cavichioli Petrucelli; Processo 23070.012294/2006-98 – Prof. Lúcio Aurélio Purcina; Processo 81 

23070.023327/2008-97 - Prof. Paulo José Cabral Lacerda. Processo de Progressão Horizontal – Processo 82 

23070.00293/2009-25 – Hamilton Seron Pereira. O Processo de Progressão Horizontal (23070.007007/2009-83 

71)  da Profª. Vânia Carmem Lima, foi devolvido por falta da avaliação discente de 2009. Estes processos 84 

foram relatados pela CAD presidida pela Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini. Em discussão e em seguida 85 

em votação os pareceres da relatora favoráveis aos processos foram aprovados por unanimidade. Neste 86 

momento a Presidente informou aos novos conselheiros que o Campus tem duas Comissões de Avaliação de 87 

Docente (CAD) para avaliação de processos de progressão horizontal e estágio probatório. Em seguida a 88 

Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini solicitou aos professores que tenham cuidado na hora de montar seus 89 

processos, pois tem faltado muitos documentos. Neste momento a Presidente solicitou ao professor André 90 

Amaral Bravin e demais professores da Psicologia a retomada do projeto iniciado pelo professor Moisés 91 

Lemos para a modernização da avaliação docente e disse que os professores interessados em colaborar nesta 92 

questão devem procurar o professor André Amaral Bravin. Sétimo Ponto da Pauta: Alteração na Mudança 93 

do Curso de Geografia à Unidade Jatobá, relatado pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro, o relator  94 

fez alguns questionamentos à Coordenação do Curso, pois foram  colocadas algumas condições do Curso de 95 

Geografia para permanecer na Unidade Riachuelo. Lembrando ainda que anteriormente o Curso havia 96 

solicitado transferência para a Unidade Jatobá assim que o prédio das Ciências Humanas ficasse pronto. 97 

Houve alguns esclarecimentos por parte do relator, informando que após reuniões com a arquiteta da UFG e 98 

a Direção do Campus percebeu-se a inviabilidade da mudança do Curso para a Unidade Jatobá. O Prof. 99 

Dimas Moraes Peixinho disse que a mudança do Curso para a Unidade Jatobá ficou complicada, pois, no 100 

prédio novo houve preterimento pelos Cursos de Letras e História e que o Curso de Geografia ficou entre 101 

querer e não poder vir. E portanto para continuar  na Unidade Riachuelo o Curso solicita que os espaços 102 

utilizados pelos Cursos de Letras e Psicologia sejam de uso exclusivo do Curso de Geografia. Neste 103 

momento a Profª. Santinha Neuda Alves do Lago disse que quando o Curso de Letras definiu vir para a 104 

Unidade Jatobá, pensou-se muito na questão do Centro de Línguas e a condição para esta mudança foi 105 

garantir o espaço para o Centro de Línguas na Unidade Riachuelo. Disse ainda que se o Curso de Geografia 106 

for exigir este espaço ela levará a discussão novamente para  a coordenação do curso e provavelmente o 107 

Curso de Letras também não venha para a Unidade Jatobá. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que o 108 
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acordo com a comissão será mantido. A Presidente disse que sua preocupação é quanto as salas de aula, se o 109 

espaço ficar exclusivamente com a Geografia o Campus terá problemas com salas de aulas e a nova central 110 

de aulas só ficará pronta no meio do próximo ano. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que as salas de aula 111 

da Unidade Riachuelo funcionarão como uma central de aulas e que algumas salas serão utilizadas como 112 

laboratórios. A Profª. Suely dos Santos Silva falou que esta é uma situação totalmente nova e disse que 113 

anotou as palavras do Prof. Dimas quando ele disse que na Unidade Jatobá o espaço seria compartilhado e já 114 

na Unidade Riachuelo o espaço será privativo. Disse ainda que o espaço da universidade é público e esta 115 

situação é ridícula, que ou a instituição prioriza os alunos ou ganha quem gritar mais e lamentou que as 116 

coisas aqui aconteçam desta forma. A Presidente esclareceu o motivo do Curso de Pedagogia não ter sido 117 

convidado para participar da reunião com os arquitetos, o que ocorreu foi que eles vieram para discutir as 118 

construções que seriam feitas com os R$ 850.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil reais), porém durante os 119 

estudos verificou-se que o recurso não seria suficiente para construir o prédio. Informou ainda a questão de 120 

que não daria tempo de refazer tudo e  que a discussão veio agora para o Conselho para que a questão possa 121 

ser levada aos pares para discussão e encaminhamentos. A Profª. Suely dos Santos Silva disse que dizer que 122 

o espaço dos Cursos de Letras e Psicologia vai ficar todo para o Curso de Geografia é absurdo. O Prof. 123 

Samuel Mariano Gislon da Silva disse que ficou preocupado quanto a exclusividade das salas, mas que isto 124 

já está esclarecido então ele pede esclarecimentos quanto ao recurso. A Presidente explicou que o recurso 125 

seria do custeio, como é para reforma seria feito em outro momento, disse ainda que na divisão do recurso o 126 

Curso de Pedagogia ficou com R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) e agora o Curso de Geografia vai 127 

para a Unidade Riachuelo sem recurso, mas com a adaptação dos espaços. A Presidente informou ainda que o 128 

casarão ficou fora dessas discussões. O Acadêmico Thiago Leandro da Silva disse que a universidade está 129 

passando dificuldades quanto a questão de espaços e é complicado dizer quem é dono do espaço ou que o 130 

espaço é exclusivo e quis saber da coordenação do Curso de Geografia se os alunos estão sendo consultados 131 

sobre esta situação. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que quer saber como ficaria com a vinda dos 132 

outros cursos, disse que na Unidade Jatobá já temos problemas com “minha sala”, mas sala de aula é sala de 133 

aula, e que o espaço dos cursos são os laboratórios e que esta questão de espaços deve ser pensada. Em 134 

seguida o Prof. André Amaral Bravin explicou como houve esta questão da mudança e disse que o Curso de 135 

Geografia quer legitimar os espaços na Unidade Riachuelo para laboratórios, disse ainda que a solicitação do 136 

curso passa a primeira vista como absurdo, mas pelo menos do Curso de Psicologia são duas salas de 18 137 

(dezoito) metros quadrados, então a Psicologia não vê problemas em ceder este espaço. Disse que a 138 

preocupação da Profª. Dinalva é que fique tudo acertado. A Profª. Santinha Neuda Alves do Lago disse que 139 

levantou a questão do Centro de Línguas pela expressão utilizada   “uso exclusivo” do Curso de Geografia e 140 

pediu que essa expressão fosse retirada do documento. Comentou ainda que o bloco de aulas do Curso de 141 

Letras foi construído com recurso de um projeto e eles não dizem que o espaço é do Curso de Letras, pois foi 142 

construído para o Campus. O Prof. Euter Paniago Júnior questionou qual a função do Conselho, pois tem  143 

que ter uma discussão do que está acontecendo esse assunto vai e volta, então que volte com argumentos 144 

para que o conselho possa votar. Disse ainda que o Curso de Pedagogia deve ser consultado sim, os alunos 145 

também tem que ser ouvidos e que da forma que está sendo discutido ele não vota e acha que nem deveria 146 
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constar na pauta. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares questionou qual o real desejo do 147 

Curso de Geografia, pois na fala do Prof. Dimas, percebeu que eles tem a intenção de vir para a Unidade 148 

Jatobá. O Acadêmico Thiago Leandro da Silva disse que a oportUnidade de investimento foi dada ao curso, e 149 

sugeriu que o assunto não seja votado hoje, pois ele promoverá um debate entre os alunos do Curso de 150 

Geografia e Pedagogia. A Presidente fez esclarecimentos quanto a fala do Prof. Euter Paniago Júnior, disse 151 

que o Curso de Pedagogia não foi convidado para a reunião, pois já havia definido que ia ficar na Unidade 152 

Riachuelo e a reunião foi com os quatro cursos que viriam para a Unidade Jatobá. Disse ainda que o processo 153 

veio para o Conselho, pois foi o Conselho que definiu a mudança do curso para  a Unidade Jatobá. Em 154 

seguida a Presidente respondeu a fala do Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, informando 155 

que não há forma administrativa de trazer o Curso de Geografia, pois não tem dinheiro para construir o 156 

prédio atendendo as necessidades do curso. O Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira disse que o Curso de 157 

Química tem sérios problemas, pois teria que ter no mínimo quatro laboratórios e tem só dois. Questionou 158 

ainda se os laboratórios serão divididos ou serão específicos de cada área. O Prof. João Batista Pereira Cabral 159 

esclareceu que o curso não abriu mão do recurso, o que o Curso de Geografia quer é garantir futuramente a 160 

aplicação dos recursos que possam vir. Falou também que o curso tem o mestrado e é um curso que traz 161 

recursos para o Campus. Disse ainda que o espaço do Curso de Letras não foi exclusivamente construído 162 

pelo curso, teve também um auxílio federal ou da prefeitura na época, mas a ajuda do curso foi válida. O 163 

Prof. Dimas Moraes Peixinho falou que com relação aos alunos há uma percepção de que eles querem ficar 164 

na Riachuelo, mas isso extrapola a vontade deles, pois é uma questão da faculdade. Disse ainda que ele 165 

entende o Curso de Geografia como na área de ciências humanas e que não estão apropriando nem 166 

privatizando espaços, só querem utilizar o recurso que vem para o Curso de Geografia. Finalizou sua fala 167 

dizendo que o  Curso de Geografia quer que seja discutida no Conselho a questão do recurso que o curso tem 168 

direito e que o curso conhece a publicidade do espaço. Em seguida o Prof. Marcos Antonio de Menezes 169 

esclareceu que a questão dos cursos de História e Psicologia terem decidido vir para a Unidade Jatobá foi por 170 

causa do espaço, pois o recurso não permite a construção de todos os espaços necessários. Disse ainda que os 171 

problemas de espaço físico ainda não foram resolvidos e para resolver estas questões seria necessário colocar 172 

no papel o ideal e o possível e talvez este seja o momento para uma discussão mais ampla, pois, os recursos 173 

estão acabando. Falou que passou da hora de pensar melhor a questão da área de humanas e deixou claro que 174 

o Curso de História está na Unidade Jatobá pois não tem espaço na Unidade Riachuelo e o que o curso cobra 175 

não é a real necessidade e sim o que pode ser atendido dentro da realidade e finalizou sua fala dizendo que as 176 

pessoas tem que aprender a compartilhar, pois estão em uma universidade. A Prof. Suely dos Santos Silva 177 

disse que na reunião do mês de maio o Curso de Psicologia afirmou que precisaria de um recurso e o Curso 178 

de História de outro e que os R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) é direito do Curso de Pedagogia e 179 

desde a realização desta reunião já se sabia que o recurso não era suficiente para atender os cursos que viriam 180 

para a Unidade Jatobá e o fato é que os Cursos de Geografia e Letras não deveriam ter cogitado a 181 

possibilidade de vir para a Unidade Jatobá, pois o recurso não daria mesmo. Continuou sua fala dizendo que 182 

o Curso de Pedagogia nunca colocou que o espaço da Riachuelo seria só do curso. Disse ainda que acha 183 

complicada a questão de exclusividade. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que é contraditório dizer que 184 
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um curso tem direito a um valor, mas que o espaço é público. A Presidente perguntou ao conselho se alguém 185 

tem um encaminhamento. O Acadêmico Thiago Leandro da Silva sugeriu que uma comissão faça o 186 

levantamento do impacto que vai ocorrer com as propostas do Curso de Geografia e levantar se as falhas que 187 

existem no Curso de Geografia inviabilizam a formação dos acadêmicos. Neste momento o Prof. João 188 

Batista Pereira Cabral propôs que  o recurso de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) seja investido todo na 189 

Unidade Jatobá e que os Cursos de Geografia e Pedagogia  fiquem sem recurso e discutam isso no próximo 190 

ano. O Prof. Marcos Antonio de Menezes quis saber se o relator poderia relatar este processo para a próxima 191 

semana, pois corre-se o risco de perder este recurso e propôs que o relato fosse votado no próximo conselho. 192 

O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva propôs que os curso de Letras e História fiquem na Unidade 193 

Riachuelo e que o Curso de Geografia venha para a Unidade Jatobá. A Presidente disse que a Profª. Vânia 194 

Carmem Lima disse na reunião que o Curso de Letras não quer continuar na Unidade Riachuelo e não 195 

querem voltar atrás em sua decisão. O Prof. André Amaral Bravin falou da preocupação do Curso de 196 

Psicologia  de não usar o recurso dentro do prazo devido. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes 197 

Soares questionou se a adequação do espaço da Geografia seria feito com o custeio e como pode garantir isso 198 

para os próximos anos se não sabe se vai ter custeio. A Presidente disse que o Reitor já falou que o Campus 199 

terá recurso. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que levantou esta questão para 200 

garantir o Curso de Geografia. O Acadêmico Thiago Leandro da Silva disse que essa discussão não vai 201 

chegar a lugar nenhum, pois não há sentido em tirar um curso se não há espaço para ele e se o curso já está 202 

estruturado em um local para que mudar. Disse ainda que para mudar primeiro tem que ter o espaço, o 203 

recurso deve ser utilizado e aí sim pensa em mudança. O Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro disse que 204 

relata o processo para a próxima reunião. O Acadêmico Thiago Leandro da Silva propõe que seja avaliado 205 

por uma comissão. O Prof. João Batista Pereira Cabral propõe que o recurso de um milhão venha para a 206 

Unidade Jatobá. A Profª. Suely dos Santos Silva pediu vistas no processo. A Presidente disse que se este 207 

pedido de vistas  pode prejudicar o início das obras do prédio de Ciências Humanas. A direção afirma que 208 

pode tocar o projeto e a licitação do prédio e solicitou que esta fala fosse registrada em ata e disse ainda que 209 

o prédio de Ciências Humanas não será prejudicado. O Prof. João Batista Pereira Cabral disse que o pedido 210 

de vistas deveria ser feito antes das propostas. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que o pedido de vistas 211 

é legítimo e pode ser feito em qualquer momento, mas solicitou a conselheira que pediu vistas que não 212 

atrapalhe o andamento do processo e solicitou que seja estipulado um prazo para que o processo seja 213 

devolvido. O Prof. Humberto Rodrigues Moreira quis saber como esta questão será decidida se não há 214 

critérios objetivos para orientar a decisão. A Presidente disse que o critério principal é que entre os cinco 215 

cursos, dois não tiveram investimento em construções.  A discussão é quanto a definição dos Cursos de 216 

Geografia e Pedagogia, pois o Curso de Geografia ficará na Unidade Riachuelo, disse ainda que tem que 217 

desatrelar a construção do novo prédio desta novidade. O Acadêmico Thiago Leandro da Silva perguntou 218 

qual a dificuldade em dividir o espaço da Unidade Riachuelo em parte iguais para os dois cursos. A 219 

Presidente disse que em reunião com o Curso de História a Profª. Claudia Graziela foi firme e disse com 220 

certeza que o Curso de História ficaria na Unidade Jatobá. O Prof. Henrique Almeida Fernandes questionou 221 

aos quatro cursos qual o problema de pensar na universidade e ver a real necessidade de cada curso, em vez 222 
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de pensar no próprio umbigo. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que o pedido de vistas tem que ter um 223 

encaminhamento. A Presidente pediu para a Profª. Suely dos Santos Silva trazer o relato do processo na 224 

próxima reunião no dia 08/07/2009 (oito de julho de dois mil e nove) e pediu para atentar que o Curso de 225 

Geografia ficará na Unidade Riachuelo. A Profª. Suely dos Santos Silva, concordou e disse que sabe disso. 226 

Oitavo Ponto da Pauta- Outros Assuntos – SICAD’S Curso de História: Prof. Marcos Antonio de 227 

Menezes e Murilo Borges Silva , relatados pelo Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, em discussão os SICAD’S 228 

foram devolvidos para correção. Reunião para definição de salas: O Prof. Euter Paniago Júnior solicitou 229 

aos coordenadores que tem aulas no Jatobá que se reunam para definir a questão de salas para o próximo 230 

semestre. A Profª.Luciana Aparecida Elias disse que os cursos do noturno também precisam se reunir. A 231 

reunião dos cursos diurnos ficou marcada para o dia 09/07/2009 (nove de julho de dois mil e nove) às 14:00 232 

(quatorze horas) no auditório. SICAD Prof. Washington Mendonça Moragas Curso de Geografia, 233 

relatado pela Profª. Cristiane José Borges. Em discussão e em seguida em votação o SICAD foi aprovado 234 

com o registro de uma abstenção. SICAD Prof. Marlon Zortea Curso de Ciências Biológicas, relatado 235 

pela Profª. Luciana Aparecida Elias. Em discussão e em seguida em votação o SICAD foi aprovado por 236 

unanimidade. Núcleo Livre “História, Filme, Psicanálise: Interfaces História e Psicnálise nos Estudos 237 

Audiovisuais” – Prof. Marcio Pizarro Noronha – do Interesse do Curso de História, relatado pelo Prof. 238 

Marcos Antonio de Menezes. Em discussão e em seguida em votação o núcleo livre foi aprovado com o 239 

registro de três abstenções. Convênio Geografia e Pousada das Araras, relatado pelo Prof. Marco Aurélio 240 

Carbone Carneiro. A Presidente questionou quanto ao convênio, pois ela não viu o processo antes, o Prof. 241 

Marco Aurélio Carbone Carneiro disse que o convênio não envolve recursos financeiros e a Presidente disse 242 

que mesmo assim será exigido um parecer da direção, portanto o convênio foi retirado da pauta. Em seguida 243 

a Presidente convidou a todos para participar da festa junina do Campus que será realizada nos dias 03 e 04 244 

de julho de 2009 na Unidade Riachuelo. A Prof ª. Luciana Aparecida Elias convidou todos para participar da 245 

premiação da OBMEP (Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) a cerimônia de 246 

premiação será realizada no dia 03/07/2009 às 15:00 (quinze) horas no auditório maior da Unidade Jatobá. A 247 

Presidente comunicou que a discussão sobre o Regimento Interno deve ser retomada e ficou marcada uma 248 

reunião para o dia 10 (dez) de julho, sexta-feira, no Auditório do Jatobá a partir das 8:00 (oito horas) da 249 

manhã e término previsto para as 16:00 (dezesseis horas) e todos os Conselheiros devem estar presentes ou 250 

enviar seus suplentes. A Profª. Suely dos Santos Silva questionou quanto ao fechamento do semestre, pois 251 

alguns professores não conseguiram terminar nesta semana. A Presidente disse que este é um assunto a ser 252 

resolvido na Mini-Câmara de Graduação com a Profª. Márcia Santos Anjo Reis, mas acha que não tem 253 

problemas quanto a isso e o limite para finalização é até 19/07/2009 (dezenove de julho de dois mil e nove). 254 

Nada mais havendo a tratar, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:00 (dezessete horas), da 255 

qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em 256 

conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.  257 

Silvia Correa Santos___________________________________________________________ 258 

Alessandra Daflon dos Santos___________________________________________________ 259 

Ana Luisa Aguiar de Castro______________________________________________________ 260 
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Anne de Oliveira_______________________________________________________________ 261 

Cecília Nunes Moreira Sandrini __________________________________________________ 262 

Christian Dias Cabacinha________________________________________________________ 263 

Cristiane José Borges ___________________________________________________________ 264 

Dimas Moraes Peixinho_________________________________________________________ 265 

Dimas Moraes Peixinho_________________________________________________________ 266 

Edney Rocha Freitas____________________________________________________________ 267 

Euter Paniago Júnior____________________________________________________________ 268 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares _______________________________________ 269 

Henrique Almeida Fernandes______________________________________________________ 270 

João Batista Pereira Cabral_______________________________________________________ 271 

Liliane Vieira Martins Leal_______________________________________________________ 272 

Luciana Aparecida Elias_________________________________________________________ 273 

Luciana de Oliveira Berreta ______________________________________________________ 274 

Marco Aurélio Carbone Carneiro__________________________________________________ 275 

Marcos Antonio Menezes________________________________________________________ 276 

Marcos Humberto Silva de Assis___________________________________________________ 277 

Maria Raquel Isnard Moulin______________________________________________________ 278 

Michaela Andréa Bette Câmara ___________________________________________________ 279 

Paulo Roberto Rodrigues Meira___________________________________________________ 280 

Rafael Sá de Jesus ______________________________________________________________ 281 

Samuel Mariano Gislon da Silva___________________________________________________ 282 

Suely dos Santos Silva___________________________________________________________ 283 

Thiago Leandro da Silva_________________________________________________________ 284 

Vânia Carmem Lima____________________________________________________________ 285 

Wagner Gouvêa dos Santos_______________________________________________________ 286 

Wesley Carmo Ramos __________________________________________________________ 287 

Zilda de Fátima Mariano________________________________________________________ 288 

Marinalva de Oliveira Teixeira____________________________________________________ 289 


