
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ

ATA Nº. 005/2018/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ

REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2018.

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito às dez horas e sete minutos reuniram-se no

Anfiteatro Inferior da Central de Aulas I – Campus Jatobá Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás,

sob a presidência do Prof. Alessandro Martins, Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás,

os  membros  do  Conselho  Gestor  da  Regional  Jataí:  Prof.  Amílcar  Vidica  Barcelos,  Coordenador  de

Desenvolvimento Institucional  e  Recursos Humanos;  Prof.ª  Cecília de Castro Bolina,  Representante dos

Docentes;  Prof.ª  Cecília  Nunes  Moreira,  Coordenadora  de  Pesquisa  e  Inovação;  Prof.  Christiano  Peres

Coelho, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas; Prof. Carlos Augusto de Oliveira

Diniz,  Subchefe da Unidade Acadêmica Especial  de Ciências Sociais Aplicadas;  Técnico Administrativo

Dênis  Junio  de  Almeida,  Representante  do  Órgão  Suplementar/Biblioteca;  Prof.  Fernando  Paranaiba

Filgueira, Vice-Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás; Prof. Marcos Wagner de Souza

Ribeiro, Coordenador de Administração e Finanças; Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro, Coordenadora

de Graduação; Silviany da Silva Coutinho Guimarães, representante dos Técnicos Administrativos; Prof.ª

Suely dos Santos  Silva,  Chefe  da Unidade Acadêmica  Especial  de  Educação;  Prof.ª  Vera  Lúcia  Banys,

Coordenadora  de  Pós-Graduação;  Prof.ª  Vera  Lúcia  Dias  da  Silva,  Coordenadora  de  Assuntos  da

Comunidade  Universitária;  Prof.ª  Yolanda Rufina Condorimay Tacsi,  Sub-Chefe da  Unidade  Acadêmica

Especial de Ciências da Saúde.  Representantes com direito a voz:  Prof. Doughlas Regalin,  Diretor do

Hospital Veterinário/REJ; Técnica Estael de Lima Gonçalves, Assessora de Comunicação/REJ/UFG; Prof.

Luis Antônio Serrão Contim, Representante ADUFG (Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de

Goiás). Justificativas de ausência: Prof. William Ferreira da Silva, Chefe da Unidade Acadêmica Especial

de  Estudos  Geográficos  e  Técnico  Administrativo  Massoiacy Pereira  Marques,  Representante  do  Órgão

Administrativo  CEGEF (Centro  de  Gestão  do  Espaço Físico).  Verificado  o  “quorum”,  o  Sr.  Presidente

declarou abertos os trabalhos solicitando um minuto de silêncio devido ao luto pelas mortes do Procurador-

Chefe junto à Universidade Federal de Goiás, Dr. Everaldo Bezerra Rocha, ocorrido em 25 (vinte e cinco) de

maio de 2018 (dois mil e dezoito) e da acadêmica Jéssica Rodrigues de Souza Alves, do terceiro período do

Curso de Pedagogia, ocorrido dia 01 (primeiro) de junho de 2018 (dois mil e dezoito). Primeiro Ponto da

Pauta: Informes da Presidência – Primeiro Informe: Portaria sobre expediente nos dias de jogos da

Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018 – O Presidente informou que foi publicada

na data de hoje a portaria e fez a leitura da mesma: “PORTARIA Nº 143, DE 1º DE JUNHO DE 2018

Estabelece  o  expediente  dos  órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública  Federal  direta,  autárquica  e

fundacional  nos  dias  de  jogos  da  Seleção  Brasileira  de  Futebol  na  Copa  do  Mundo  FIFA 2018.  O

MINISTRO  DE  ESTADO  DO  PLANEJAMENTO,  DESENVOLVIMENTO  E  GESTÃO,  no  uso  da

atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal e o art. 53, inciso
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VII, da Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, e tendo em vista a realização da Copa do Mundo FIFA

2018, resolve: Art. 1º Estabelecer, em caráter excepcional, que nos dias de jogos da Seleção Brasileira de

Futebol  na Copa do Mundo FIFA 2018,  o  expediente  dos órgãos e entidades da Administração Pública

Federal  direta,  autárquica  e  fundacional  dar-se-á  da  seguinte  forma:  I  -  nos  dias  em que  os  jogos  se

realizarem pela manhã, o expediente terá início a partir das 14h00 (horário de Brasília); e II - nos dias em

que os jogos se realizarem à tarde, o expediente se encerrará às 13h00 (horário de Brasília). Parágrafo único.

As horas não trabalhadas em decorrência do disposto no caput serão objeto de compensação até o dia 31 de

outubro de 2018. Art. 2º Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades, nas respectivas áreas de competência,

assegurar que os agentes públicos observem os turnos de funcionamento dos órgãos ou entidades, bem como

a integral preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais. Art. 3º Esta Portaria entra em

vigor na data da sua publicação”. Em seguida o Presidente comentou sobre o cenário de normalidade em

termos  de  abastecimento  na  cidade,  em relação  ao  combustível,  alimentos,  o  Restaurante  Universitário

voltará a funcionar normalmente a partir de amanhã e hoje serviria somente o almoço. Prosseguiu dizendo

que o ônibus intercampi já estava funcionando e o transporte coletivo na cidade também e que havia a

necessidade de reestruturar o planejamento para reposição de aulas, um calendário de reposição e isso teria

que ser discutido nas câmaras regionais, superiores e CEPEC (Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e

Cultura). Explicou que a opção de cancelar as atividades acadêmicas ocorreu devido a alerta do transporte

local, assim como os transportes de cidades vizinhas sobre a impossibilidade de atendimento. No caso de

servidores terceirizados a situação será resolvida junto às empresas,  foram apresentadas as justificativas

expondo as dificuldades e agora os fiscais junto às empresas farão o trabalho para a reposição da carga

horária, eles trabalharão nesse aspecto com o menor prejuízo possível, disse que teve informação de pessoas

que  estavam  sofrendo  assédio  por  não  poder  vir  ao  trabalho  e  solicitou  que  as  situações  fossem

documentadas.  Segundo  Ponto  da  Pauta:  Homologação  de  aprovação  Ad-referendum:  Suspensão

temporária das atividades acadêmicas na Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás – O Presidente

iniciou o ponto com o pedido de desculpas aos conselheiros, pois ocorreu um equívoco de nomenclatura, o

calendário não poderia ser suspenso. O que ocorreu foi a suspensão das atividades acadêmicas no último dia

24/05/2018 (vinte e quatro de maio de dois mil e dezoito). Finalizou dizendo que a Prof.ª Sandra Aparecida

Benite Ribeiro levará a discussão para a Câmara Superior de Graduação e para o CEPEC (Conselho de

Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura). Em votação a Suspensão temporária das atividades acadêmicas na

Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos.

Terceiro  Ponto  da  Pauta:  Avaliação  do  cenário  (considerando  a  greve  nacional  de  motoristas  do

transporte rodoviário e a conseqüente carência de combustíveis no Município de Jataí que acarretou a

paralisação do transporte coletivo, restaurante universitário e transporte intercampi da instituição) e

definição sobre o retorno das atividades – O Presidente disse que a proposta seria retornar as atividades

amanhã (05/06/2018 – cinco de maio de dois mil e dezoito). Em discussão, o Prof.  Luis Antônio Serrão

Contim questionou se não houve a suspensão do calendário, como negociaria essa reposição das aulas? O

Presidente disse que conversou com a Pró-Reitora de Graduação e que as Câmaras fariam essa discussão e
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apresentariam a situação ao  CEPEC (Conselho  de Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e  Cultura).  O Prof.  Luis

Antônio Serrão Contim disse que como não teve suspensão do calendário não seria necessário estender mais

8 (oito) dias, poderia ser menos? A Prof.ª Cecília Nunes Moreira sugeriu que cada unidade adequasse à sua

necessidade, que a definição ficasse a critério dos departamentos, disse que acreditava que as coordenações

poderiam adequar isso internamente. O Prof. Carlos  Augusto de Oliveira Diniz questionou sobre os 20%

(vinte por cento), se ainda existia isso no RGCG (Regulamento Geral dos Cursos de Graduação)? A Prof.ª

Sandra Aparecida Benite Ribeiro disse que concordava com a Prof.ª Cecília Nunes Moreira, que tinha como

ajustar. A Prof.ª Suely dos Santos Silva disse que também concordava e pensava que poderiam reorganizar

isso junto a COGRAD (Coordenação de Graduação) e Discentes, daria para organizar sem a necessidade de

estender o calendário, os professores poderiam se organizar, pois a lei assegurava atividades complementares

que corresponderão aquela cara horária, até porque tinham professores que provavelmente teriam a reposição

de um dia apenas. O Prof. Christiano Peres Coelho disse que concordava, mas que tinham que alertar para

algumas situações: nos cursos noturnos muitos discentes trabalhavam, então o professor tinha que ter bom

senso para não prejudicar os discentes, falou que acreditava que conseguiriam resolver tranquilamente, mas

os coordenadores deveriam acompanhar os trabalhos.  O Prof.  Fernando Paranaiba Filgueira disse que o

Curso  de  Medicina  perdeu uma  semana  de aulas,  mas  havia  a  possibilidade  de  trabalhar  isso.  A Prof.ª

Yolanda Rufina Condorimay Tacsi disse que na área da saúde tinham aulas práticas em Unidades Básicas de

Saúde  e  que  terão  que  trabalhar  dentro  da  semana  para  cumprir  as  horas,  mas  trabalhará  isso  com os

coordenadores de cursos, o que a preocupava era sobre o estágio que eram 8 (oito) horas diárias. A Prof.ª

Sandra Aparecida Benite Ribeiro disse que as aulas não deveriam ser cumpridas com exercícios, os cursos

que tinham estágio não teriam como repor, sem ter,  pelo menos, esses 5 (cinco) dias,  então na verdade

tinham que conversar isso nas coordenações, sobre uma forma de reposição das aulas, tinham que conversar

junto a COGRAD (Coordenação de Graduação),  informou que teria uma convocação de reunião para a

próxima quarta-feira, para verificar isso junto às coordenações. Prosseguiu dizendo que tinham que permitir

aos cursos noturnos e aos estagiários que tivessem tempo para cumprir, agora no caso do Curso de Medicina

era gravíssimo, pois o calendário teria que ser alterado, não teria outra solução. Solicitou aos chefes que

conversassem com os coordenadores em reunião, para que tivessem como discutir a definição na Câmara de

Graduação. O Presidente disse que conversou com a Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro no sentido de

estender uma semana no mês de julho e voltar uma semana depois em agosto, mas isso comprometeria o mês

de dezembro. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que se mexesse oficialmente no calendário, prejudicaria

todos, então tinha que pensar em uma saída para não mexer no calendário, quem precisasse de reposição que

ajustasse  isso.  O  Presidente  disse  que  tinha  que  ter  justificativa  para  todas  as  ações,  pois  a  CGU

(Controladoria Geral da União) estava de olho nas universidades, disse ainda que se tratava de atividades

acadêmicas, pois nem a pós-graduação ministrou aulas. O Prof. Christiano Peres Coelho comentou sobre os

dias sem aulas e sugeriu que a reposição fosse realizada sem alterar  o calendário, mas com registro no

SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas). A Prof.ª Suely dos Santos Silva disse que

ainda tinham 7 (sete) sábados e sua proposta era que cada unidade buscasse uma forma de reposição e
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levasse esse plano para a graduação na próxima quarta-feira para apresentar a forma de reposição. O Prof.

Luis Antônio Serrão Contim disse que havia várias possibilidades de reposição das aulas, como estender o

horário,  por  exemplo,  o  professor  propôs  que  cada  chefe  de  unidade  fizesse  uma  reunião  com  seus

coordenadores e detectassem as situações em que não conseguiriam repor as aulas, para ver o poderia ser

feito. O Prof.  Amílcar Vidica Barcelos disse que tinha a questão de salubridade de todos e dos discentes,

então tinham que ter a capacidade de negociação, mas o intervalo era uma questão de saúde de todos e o

critério poderia ser não mexer no intervalo pela questão humana. A Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro

disse que o calendário será discutido na reunião da COGRAD (Coordenação de Graduação) e solicitou aos

coordenadores que levassem essas informações pra a reunião, disse que sempre tinham 15 (quinze) dias de

interstício  entre  um semestre  e  outro.  Após  várias  discussões  a  Prof.ª  Sandra  Aparecida Benite  Ribeiro

comentou que todo ano era feito isso tinha o intervalo de 15 (quinze) dias em julho, mas tinham que ver se

valia a pena pois se tivesse 15 (quinze) dias agora e depois mais 15 (quinze) dias, eles voltariam em janeiro

para 15 (quinze) dias de aula. O Prof. Carlos Augusto de Oliveira Diniz disse que seria inviável mexer no

calendário,  pois  eram só  8  (oito)  dias  e  seria  bem provável  que  tivessem mais  problemas,  então  essa

reposição  teria  que  ser  viável.  Após  diversas  discussões  o  Presidente  disse  que  gostaria  de  partir  para

encaminhamentos,  disse que se o Brasil  avançasse na copa seriam menos aulas, comentou que a gestão

também estava cansada devido as variações políticas, sociais e econômicas, e ainda os custos da universidade

subiram e não conseguirão atender 100% (cem por cento) da demanda, disse que tem identificado servidores

e discentes  que apresentavam situação de desequilíbrio.  Prosseguiu dizendo que dentro da universidade

surgirão debates e discussões e tinham que saber lidar com isso. O Prof. Luis Antônio Serrão Contim disse

que  a  Câmara  de  Graduação faria  uma  análise  da  situação  para  uma decisão  técnica  levando tudo em

consideração, mas seria uma decisão da câmara, falou que o conselho poderia ficar tranquilo, pois a câmara

faria o melhor possível. O Prof. Fernando Paranaiba Filgueira disse que tinham que exercitar a questão do

calendário, pois tiveram greve, atrasos e finalizariam isso lá em março, mas a regional optou por finalizar em

dezembro e uma semana sem aulas traria muitas complicações, comentou que isso tinha que ser exercitado

futuramente. A Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro disse que a decisão de finalizar o semestre no final do

ano era devido aos concluintes. O Prof. Carlos Augusto de Oliveira Diniz disse que a finalização era uma

expectativa de direito e se tivesse uma greve de 3 (três) anos teriam que esperar. O Presidente solicitou

encaminhamentos, disse que precisava aprovar o cancelamento da suspensão e o retorno para a partir de

amanhã e a câmara faria a definição quanto a reposição das aulas e levaria isso para a câmara superior e que

a câmara avaliasse da melhor forma possível para que não se estendesse muito. Em votação o cancelamento

da suspensão das atividades acadêmicas e retorno das aulas a partir de 05/06/2018 (cinco de junho de dois

mil  e dezoito)  e  ainda conforme definido sobre  a  reposição das  aulas  será  realizada junto a  COGRAD

(Coordenação de Graduação) e para isso cada unidade deverá elaborar o plano de reposição e apresentar na

próxima reunião da COGRAD (Coordenação de Graduação). Em votação o encaminhamento foi aprovado

com o registro da unanimidade dos votos. Quarto Ponto da Pauta: Outros Assuntos – Não tivemos outros

assuntos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
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reunião às 11:25 horas (onze horas e vinte e cinco minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira

Teixeira, Secretária do Conselho Gestor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue

assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.......................

Alessandro Martins_______________________________________________________________________

Amílcar Vidica Barcelos___________________________________________________________________

Cecília de Castro Bolina___________________________________________________________________

Cecília Nunes Moreira_____________________________________________________________________

Christiano Peres Coelho____________________________________________________________________

Carlos Augusto de Oliveira Diniz____________________________________________________________

Dênis Junio de Almeida____________________________________________________________________

Doughlas Regalin_________________________________________________________________________

Estael de Lima Gonçalves__________________________________________________________________

Fernando Paranaíba Filgueira_______________________________________________________________

Luis Antônio Serrão Contim________________________________________________________________

Marcos Wagner de Souza Ribeiro____________________________________________________________

Sandra Aparecida Benite Ribeiro_____________________________________________________________

Silviany da Silva Coutinho Guimarães________________________________________________________

Suely dos Santos Silva_____________________________________________________________________

Vera Lúcia Banys_________________________________________________________________________

Vera Lúcia Dias da Silva___________________________________________________________________

Yolanda Rufina Condorimay Tacsi___________________________________________________________

Marinalva de Oliveira Teixeira______________________________________________________________

5

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165


