
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ

ATA Nº. 006/2019/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ

REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2019.

PROCESSO SEI N.º 23070.023519/2019-56.

Aos dezessete dias  do mês de julho do ano de dois  mil  e dezenove às quatorze horas  e treze minutos

reuniram-se no Auditório Maior – Campus Jatobá Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a

presidência da Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro, Coordenadora de Graduação da Regional Jataí da

Universidade Federal de Goiás, os membros do Conselho Gestor da Regional Jataí: Prof. Américo Nunes da

Silveira Neto, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias;  Prof. Amílcar Vidica Barcelos,

Coordenador  de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos  Humanos; Prof.  Daniel  Bartoli  de  Sousa,

Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas;  Técnico Administrativo Dênis Junio de

Almeida, Representante do Órgão Suplementar/Biblioteca; Prof. Diego Augusto Diehl, Subchefe da Unidade

Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Chefe da Unidade

Acadêmica  Especial  de  Ciências  Exatas;  Técnica  Administrativa  Lílian  Rodrigues,  Representando  a

Coordenadora  de  Assuntos  da  Comunidade  Universitária;  Prof.  Marcos  Wagner  de  Souza  Ribeiro,

Coordenador  de  Administração  e  Finanças;  Técnico  Administrativo  Massoiacy  Pereira  Marques,

Representante  do  Órgão  Administrativo  CEGEF  (Centro  de  Gestão  do  Espaço  Físico);  Técnica

Administrativa  Michaela  Andréa  Bette  Câmara,  Coordenadora  de  Extensão  e  Cultura;  Técnico

Administrativo  Paulo  Fernando  Zaiden  Rezende,  Representante  dos  Técnicos  Administrativos; Técnica

Administrativa Patrícia Rosa de Assis, Representante dos Técnicos Administrativos; Prof. Raimundo Agnelo

Soares Pessoa, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras; Prof.ª Sabrina Toffoli

Leite, Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde; Prof.ª Suely dos Santos Silva, Chefe

da Unidade Acadêmica Especial de Educação;  Prof.ª Vera Lúcia Banys, Coordenadora de Pós-graduação;

Prof.  William  Ferreira  da  Silva,  Chefe  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Estudos  Geográficos.

Representantes  com  direito  a  Voz:  Técnico  Administrativo  Daniel  Silva  Carvalho,  representante  do

CERCOMP/REJ; Prof. Doughlas Regalin, Diretor do Hospital Veterinário; Técnica Administrativa Estael de

Lima  Gonçalves,  Assessora  de  Comunicação/  REJ/UFG.  Primeiro  Ponto  da  Pauta:  Informes  da

Presidência –  Primeiro  Informe:  Informe  sobre  Bolsas  –  A Presidente  informou  que  os  alunos  não

receberão as bolsas PIBIC e PROBEC enquanto o processo de contingenciamento não for resolvido.  O

Técnico Administrativo Dênis Junio de Almeida solicitou um posicionamento da Direção quanto aos cortes.

A Presidente disse que a situação de Jataí era quase igual à de Goiânia. O Prof. Marcos Wagner de Souza

Ribeiro explicou que estavam aguardando, mas não tinham nada definido até o momento e continuavam

trabalhando na expectativa e que o mês de agosto seria um mês determinante para as decisões.  Segundo

Ponto da Pauta: Processo 23070.021492/2019-67 – Encaminhamentos Comissão Eleitoral para Eleição

da Gestão da Regional Jataí/UFG 2019-2023 – Aprovação do Calendário e aprovação da resolução e
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edital, relatado pelo Presidente da Comissão eleitoral – Prof. Diego Augusto Diehl. A Presidente propôs a

análise capítulo por capítulo e dependendo do encaminhamento aprovaria capítulo por capítulo, ou o edital

na íntegra. O Prof. Diego Augusto Diehl disse que veio apresentar o resultado dos trabalhos da comissão,

explicou como foi o processo de construção do texto e informou que a comissão realizou quatro reuniões e

que as decisões foram o máximo possível na base do bom senso e quando não foi possível eles realizaram

votação entre os membros titulares presentes. Em seguida ele solicitou correção da portaria da comissão, pois

nesta consta invertida a representação discente, pois conforme definido em Conselho Gestor o Estudante

João Elias Silva Damasceno, do Curso de Direito foi definido como membro titular e a Discente Renata

Vitorino Borges do Curso de Medicina,  como membro suplente.  A Presidente disse que a portaria seria

corrigida. Comentou que em eleições anteriores o texto foi apreciado somente na reunião, mas a comissão

optou pelo envio com, pelo menos, quarenta e oito horas de antecedência, para que todos pudessem antecipar

a leitura e ter conhecimento do edital. O Professor disse que tinha convicção de que o texto foi construído

pela comissão,  mas que o Conselho Gestor era soberano para indicar as alterações necessárias e se não

houvesse um consenso, que fossem definidas com votação no processo democrático. Em seguida o Professor

fez a leitura do início do edital: Artigo 1º (primeiro) ao 6º (sexto) e parágrafo primeiro, Artigo 2º (segundo) e

parágrafo único: “RESOLUÇÃO XX/2019 Estabelece as normas para eleição de Diretor e Vice-Diretor da

Regional  Jataí,  Universidade  Federal  de  Goiás,  mandato  2019-2023,  e  dá  outras  providências.  O

CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ,  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, reunido em

sessão  plenária  extraordinária  realizada  no  dia  17  de  julho  de  2019,  resolve  estabelecer  as  seguintes

disposições sobre o processo de consulta eletiva da comunidade acadêmica, nos termos dispostos a seguir:

CAPÍTULO I Das disposições iniciais Art. 1º – A consulta à comunidade universitária para a escolha do (a)

Diretor(a) e Vice-Diretor (a) da Regional Jataí da UFG será paritária, realizada pelo voto direto e secreto,

com a  participação  dos  3  (três)  segmentos:  docentes,  técnico-administrativos  em educação  –  TAE –  e

discentes. §1º – Os votos na consulta à comunidade universitária serão ponderados na proporção de um terço

para os docentes, um terço para os TAE e um terço para os discentes. §2º – O índice de votação da chapa será

obtido mediante a somatória do número de votos na chapa pelo segmento dos docentes dividido pelo total de

votantes deste segmento multiplicado por um terço, o número de votos na chapa pelo segmento dos técnico-

administrativos dividido pelo total de votantes do segmento multiplicado por um terço, e o número de votos

na chapa pelo segmento dos discentes dividido pelo total de votantes do segmento multiplicado por um terço.

§3º – Considera-se voto válido aquele que não seja considerado branco ou nulo no momento da apuração dos

votos. §4º – Será vencedora a chapa que, tendo somado os índices obtidos nos três segmentos, alcançar o

maior índice global de votação.  §5º – Havendo empate, será vencedora a chapa cujo(a) candidato (a)  a

Diretor(a) seja o mais antigo(a) no magistério superior do quadro permanente da UFG. §6º – Persistindo o

empate, será vencedora a chapa cujo(a) candidato (a) a Diretor(a) tiver a data de nascimento mais antiga. Art.

2º – A consulta à comunidade universitária será realizada no dia 26 de setembro de 2019. Parágrafo único – A

votação será realizada em 03 (três) locais: Na Unidade Riachuelo, no Centro de Aulas 1 da Unidade Jatobá e

no Centro de Aulas 2 da Unidade Jatobá, das 08:00 às 21:00”. A Presidente questionou se poderia abrir o
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direito de voz a todos os presentes pois muitos que estavam ali  não eram conselheiros,  os conselheiros

concordam com o registro da unanimidade dos votos. Em discussão o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli

comentou sobre os três pontos de eleição e questionou se não seria melhor fazer o processo eletrônico, pois

seria mais tranquilo. Falou também sobre a paridade, comentou que até o ano passado o governo só se

preocupava  com  a  lista  tríplice  e  normalmente  era  indicado  o  primeiro  da  lista,  mas  algumas  coisas

mudaram, cargos com CD’s tinham que passar pelo crivo do Governo Federal.  E o problema era que o

Presidente  não  acatará  nada  que  não  tenha  sido  baseado  na  lei.  Disse  que  tinha  que  votar  isso  com

consciência de que poderá haver uma consequência de não indicação da pessoa que vencer essa consulta.

Disse  que  gostaria  de  deixar  claro  que  não  estava  criticando a  paridade,  mas  devido  às  circunstâncias

políticas  isso ocorria.  A Técnica Administrativa  Estael  de Lima Gonçalves  disse  que não via o mínimo

sentido em três pontos de votação, uma vez que a universidade tinha a ferramenta do SIGELEIÇÃO, com a

vantagem de que as pessoas poderiam votar de onde estivessem. A Prof.ª Suely dos Santos Silva solicitou

adequação no quinto parágrafo o/a candidato (a). O Prof. Diego Augusto Diehl disse que as duas questões

foram debatidas na comissão, quanto a paridade foi por consenso, pois a própria consulta para reitor da

Universidade Federal  de  Goiás  foi  paritária  e  que ele  estava muito tranquilo quanto a  isso,  pois  o  que

constava na lei  era que no conselho a proporção seria 70/15/15 (setenta/quinze/quinze) e se o conselho

definir diferente era uma posição do conselho. Disse que quem nomeava a Direção era o Reitor e a questão

da paridade era uma demanda histórica dos estudantes e técnicos administrativos e ele como professor via a

necessidade de uma paridade verdadeira para que tivesse peso nas decisões. Quanto a votação eletrônica

disse que a comissão preparou dois textos, já com essa possibilidade, disse que essa decisão não foi unânime

na comissão, e seus argumentos para manter em urna eram que seria possível cumprir com três urnas, e que a

instituição estava em um processo de emancipação e todos os processos anteriores foram em urnas e não

houve questionamento dos resultados. Outra questão era que ele recordava da última eleição para reitor, que

não parecia dia de eleição, a urna trazia as pessoas para mais perto, para participar, finalizou dizendo que o

conselho  era  soberano  e  o  que  o  conselho  decidir  a  comissão  acatará.  O  Discente  João  Elias  Silva

Damasceno se apresentou e falou sobre a realização da primeira eleição do DCE (Diretório Central dos

Estudantes) em Jataí e que a estrutura do DCE (Diretório Central dos Estudantes) era subordinada à Goiânia.

Disse que seu voto na comissão foi para priorizar os estudantes e nessa questão as urnas geravam um clima

de  eleição.  Em seguida  ele  falou  sobre  a  participação  do  DCE  (Diretório  Central  dos  Estudantes)  no

Conselho Gestor e solicitou que esse assunto entrasse como pauta em uma reunião. O Prof. Américo Nunes

da Silveira Neto disse que ficou bem claro, pois a consulta para reitor foi com a paridade e como membro do

conselho achava que a paridade era mais democrática, e que iria além, pois alguns comentavam que o aluno

era passageiro, mas para ele o aluno era o elemento básico para a universidade, sem ele não fazia sentido a

universidade existir e da mesma forma os técnicos administrativos participavam no dia a dia trabalhando

para soluções, então em todos os aspectos expostos, ele era favorável a paridade, pois esse era o melhor

caminho.  O Prof.  William Ferreira da Silva parabenizou a comissão pelo trabalho e disse que quanto a

paridade ele concordava com o Prof. Américo Nunes da Silveira Netto. Quanto as questões colocadas sobre a
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votação, poderia ter os pontos com terminais de computador para que as pessoas pudessem acessar o sistema

nos três pontos. O Técnico Administrativo Dênis Junio de Almeida disse que no SIGELEIÇÃO quem não

conseguia votar no sistema tinha o voto no papel, com o registro do número de CPF, porém essa forma

poderia não garantir o voto secreto, então sua posição era pelo voto em urna física, devido a esse problema

no sistema. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que pelo que entendeu, um envelope resolveria o

problema, pois checaria o número do CPF, mas não teria acesso ao voto, então não quebraria o sigilo do

voto, disse que em Goiânia houve caso de descarte de envelope. O Prof. Diego Augusto Dihel disse que

acreditava que esse não era o problema, poderia alguém não constar na lista do CERCOMP e seria dois

trabalhos com uma urna eletrônica e a física, mas estavam aqui para que o Conselho Gestor decidisse. Após

discussões foram colocadas em votação as propostas: da Comissão Eleitoral (urna física) e do Prof. William

Ferreira da Silva (SIGELEIÇÃO mais  três pontos físicos com computador para acesso ao sistema).  Em

votação foram registrados 6 (seis votos) para a proposta da Comissão Eleitoral (urna física), 11 (onze) votos

para a proposta do Prof. William Ferreira da Silva (SIGELEIÇÃO mais três pontos físicos com computador

para acesso ao sistema) e 1 (uma) abstenção. Em seguida foi realizada a votação do I Capítulo, com as

devidas correções e foram registrados 15 (quinze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. O Prof. Diego

Augusto Diehl falou sobre a adaptação do texto pra o SIGELEIÇÃO. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita

explicou que a eleição poderia ser realizada em um dia, mas a ideia era que fosse realizada em dois dias. A

Prof.ª Suely dos Santos Silva pediu para alterar a votação para quarta e quinta, para que um público maior

fosse alcançado. Após discussões e considerações a realização da eleição ficou para os dias 25 (vinte e cinco)

e 26 (vinte e seis) de setembro. Em apreciação o Capítulo II, algumas discussões sobre discentes que eram

técnico-administrativos  ou  professores.  O  Prof.  Diego  Augusto  Diehl  disse  que  o  Centro  de  Gestão

Acadêmica e a Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos foram procurados e que

seria feito um ajuste dessas situações. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que cada um votará com o

login  e  no  sistema  entraria  como  servidor,  mas  que  eram poucos  casos  com essa  situação.  A Técnica

Administrativa Michaela Andréa Bette Camara questionou porque os inativos não poderiam votar. O Prof.

Diego Augusto Diehl explicou que em muita situações os aposentados não estavam mais vinculados e não

seriam afetados  pelas  decisões  da  administração,  mas  podeira  ser  uma  decisão  do  Conselho  Gestor.  A

Técnica Administrativa Michaela Andréa Bette Camara solicitou a votação sobre a inclusão dos inativos e

fez uma defesa sobre seu pedido. Após discussões em votação, para a proposta da Técnica Administrativa

Michaela Andréa Bette Camara de inclusão dos inativos foram registrados 2 (dois) votos, para a da comissão

de não incluir os inativos, foram registrados 15 (quinze) votos, não houve registro de abstenções. Em votação

o II Capítulo foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Em apreciação o III Capítulo, após a

leitura e discussões, foram sugeridas algumas alterações de escrita, em seguida em votação o capítulo foi

aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Em apreciação o IV Capítulo, após a leitura, foram

sugeridas algumas correções de escrita e o Prof. William Ferreira da Silva falou sobre a data de inscrição,

com a eleição para trinta dias depois, ele questionou se não poderia antecipar a inscrição para quarenta dias

antes da eleição. O Prof. Diego Augusto Diehl disse que os prazos poderiam ser alterados, mas esse tempo
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seria para que mais chapas, mais pessoas participassem do processo. O Prof. William Ferreira da Silva disse

que entendia os motivos da comissão,  mas indicava sua proposta de antecipação das inscrições para 15

(quinze) e 16 (dezesseis) de agosto e só mudaria as datas de inscrição no calendário. A Prof.ª Suely dos

Santos Silva disse que defendia o que foi proposto pela comissão, devido ao período de retorno das férias.

Em votação foram registrados 5 (cinco) votos para a proposta do Prof. William Ferreira da Silva e 11 (onze)

votos para a proposta da comissão, portanto as inscrições serão realizadas nos dias 26 (vinte e seis) e 27

(vinte  e  sete)  de  agosto.  Em votação o  IV Capítulo  foi  aprovado com o  registro  de  15 (quinze)  votos

favoráveis e 1 (uma) abstenção. Em apreciação o V Capítulo, após a leitura, em votação o texto do Capítulo

V foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Em apreciação o VI Capítulo, após a leitura, em

votação o texto do Capítulo VI foi aprovado com algumas ressalvas e ajustes no texto, com o registro da

unanimidade dos votos. Em apreciação o VII Capítulo, após a leitura, em votação o texto do Capítulo VII foi

aprovado com o registro da unanimidade dos votos.  Em apreciação o VIII  Capítulo,  após a leitura,  em

votação o texto do Capítulo VIII foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Na sequência, após

considerações e discussões o edital, a resolução e o calendário do processo eleitoral foram aprovados com o

registro da unanimidade  dos votos.  O Prof.  Diego Augusto Diehl  agradeceu a  todos pelas  discussões  e

agradeceu à Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro pela condução da reunião. A Presidente disse que ainda

tinham alguns pontos e solicitou mais dez minutos de reunião. Em votação a continuação da reunião foi

aprovada com o registro de 8 (oito) votos favoráveis, 1 (um) contrário e 6 (seis) abstenções. A Prof.ª Vera

Lúcia Banyz disse que os pontos quarto e quinto poderia ficar para outra reunião e o mais urgente seria o

terceiro  ponto.  Terceiro  Ponto  da  Pauta:  Apresentação  nova  estrutura  da  Secretaria  de  Gestão

Acadêmica da Regional Jataí da UFG. A Prof.ª Vera Lúcia Banys iniciou a apresentação, falou sobre a

necessidade de padronizar os documentos, sobre os formulários que serão inseridos. Apresentou sua equipe

de trabalho e fez  um breve histórico da situação falando sobre  a  secretaria  orgânica da pós-graduação,

percepção da necessidade do Centro de Gestão Acadêmica de Pós-graduação, sobre a separação da secretaria

orgânica, a realização do mapeamento de “procedimentos” e substituição por processos junto com o Centro

de Gestão Acadêmica; - Construção de todos os fluxos dos processos e das bases de conhecimento, sobre a

necessidade de um técnico administrativo  para  o Centro  de  Gestão Acadêmica  e  Pós-graduação para  a

execução do Registro e  também sobre o Controle  e  Gestão dos dados da Pós-graduação.  Disse  que os

formulários seriam inseridos para que pudessem identificar onde estavam os problemas e utilizarem esses

dados no planejamento estratégico. Em seguida a Prof.ª Ana Carolina Gondim Inocêncio fez a apresentação

sobre  o  Centro  de  Gestão  Acadêmica,  iniciando pelo  Estudo Diagnóstico  e  Prognóstico,  realizado pela

Equipe do Centro de Gestão Acadêmica, a professora falou sobre a Missão do CGA na UFG: “gerir com

excelência os dados acadêmicos, tornando-se referência nacional nas atividades de assessoramento do ensino

superior”  (UFG,  2013,  p.6).  Prosseguiu  com o  Diagnóstico:  O que  somos?  → compreensão  de  alguns

problemas  para  o  cumprimento  da  missão  do  setor.  Dificuldades  na  gestão  dos  dados  acadêmicos  →

Principal:  acesso  aos  dados  acadêmicos.  Informou  que  foi  realizada  uma  pesquisa  nos  sites  de  33

Universidades Brasileiras, dentre elas 32 federais e 01 estadual, para composição de análise de cenários. Foi
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realizada também a revisão da literatura e composição de referencial  teórico sobre Gestão Acadêmica e

Registro Acadêmico. E prosseguiu agregando–se à análise, o diagnóstico da Pós-graduação: (1) Dificuldade

de acesso ao Sistema Acadêmico pelas  secretarias dos programas da Regional  Jataí;  (2)  Dificuldade de

registro e sua atualização no Sistema Acadêmico pelos Coordenadores dos Programas de Pós-graduação; (3)

Dificuldades de acesso às informações, orientações e aos procedimentos administrativos junto a Pró-reitoria

de Pós-graduação (BOCCHI, BANYS e AMARAL, 2018). Disse que o Centro de Gestão Acadêmica era

responsável pela gestão de dados acadêmicos e gerenciamento da vida acadêmica → visando a melhoria dos

procedimentos  e  rotinas  administrativas.  Em seguida  falou  sobre  o  Trabalho  desenvolvido  durante  esse

estudo: Apresentação à Direção; O planejamento e as ações realizadas envolveram as equipes do CGA e da

COPG;  Elaboração  de  Fluxogramas,  Bases  de  conhecimento  e  Formulários  de  processos  acadêmicos;

Apresentação na Câmara de Pós-graduação e Graduação; Formação sobre processos acadêmicos de Pós-

graduação no Sistema SEI nos moldes já realizados na Graduação; Apresentação às Chefias das Unidades

Acadêmicas.  Disse que a finalidade era de estabelecer uma Política de gestão de dados acadêmicos dos

discentes da pós-graduação; elaborar estratégias para registro e controle acadêmico eficiente; subsidiar a

tomada  de  decisões  e  a  sistematização  e  organização  dos  controles  para  comprovar  e  nortear  ações

estratégicas  na  pós-graduação;  subsidiar,  no  âmbito  da  pós  -  graduação,  a  avaliação  institucional  e

organização  acadêmica;  propiciar  a  rápida  circulação  de  informação.  Falou  ainda  sobre  as  atribuições:

Orientar  os  programas  de  pós-graduação  na  execução  das  atividades  exercidas,  no  âmbito  de  sua

competência; executar, nos sistemas acadêmicos, os procedimentos necessários ao atendimento das decisões

administrativas e judiciais; realizar alterações de registro acadêmico deferidas pelas instâncias deliberativas

em processos acadêmicos; elaborar relatórios/estatísticas referentes aos dados acadêmicos dos cursos de pós-

graduação, no âmbito de sua competência. Em seguida falou sobre os fluxogramas, formulários e bases de

conhecimento e listou os processos iniciados por discentes: Aproveitamento de Estudos;  Desligamento do

Programa;  Licença  Maternidade;  Mobilidade  Nacional  de  aluno  da  UFG;  Mudança  de  orientador;

Prorrogação de prazo para exame de Qualificação; Prorrogação de prazo para defesa de Dissertação/Tese;

Transferência interna; Tratamento excepcional portador de afecções, infecções e traumatismos e Tratamento

excepcional aluna gestante. Processo iniciado por docente: Revisão de notas e frequência (após o período de

consolidação).  Processos  iniciados  por  orientadores:  Qualificação  de  Mestrado e  Doutorado;  Defesa  de

Mestrado e Doutorado e Mudança de nível. Fez ainda algumas observações: Os fluxos e formulários poderão

ser revisados conforme o andamentodo processo de implantação; Utilizar o site do CGA - Jataí para verificar

os  fluxos,  formulários  e  bases,  uma  vez  que  toda  atualização  será  realizada  primeiro  no  site:

https://cga.jatai.ufg.br.  O  (a)  estudante  preencherá  o  formulário,  imprimir,  providenciar  a  documentação

necessária  e,  em seguida,  entregá-los  no  Protocolo  do CGA para  autuação do  processo.  Comentou que

processos  de  responsabilidade  da  Coordenação  do  Programa  não  precisam  ter  instrução  (inclusão  de

documentos)  pela  Unidade  Acadêmica;  Outra  recomendação  era  que  a  Unidade  não  deveria  incluir

documentos, a Unidade deveria atribuir o proecsso para o Coordenador(a) ou Secretária do Programa, os

processos de responsabilidade da Coordenação do Programa não precisavam aguardar encaminhamento pela
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Unidade Acadêmica, foi recomendado ainda a não utilizar o e-mail do SEI para comunicar a chegada de um

processo acadêmico, pois o e-mail deveria ser utilizado para ciência de processos. Para finalizar a professora

apresentou  algumas  datas  importantes:  10  de  julho  de  2019  -  manhã:  Capacitação  para  tramitação  de

processos da Pós-graduação no SEI (Coordenadores e Secretárias); 10 de julho de 2019 - tarde: Reunião

sobre Fluxo de Processos da Pós-graduação nas UAEs no SEI (Chefes de Unidade e Coordenadores) e 22 de

julho de 2019: início da tramitação no SEI dos processos disponíveis. A Presidente disse que era perceptível

que o processo unia o Centro de Gestão Acadêmica e a Pós-graduação e parabenizou toda a equipe pelo

trabalho.  Quarto  Ponto  da  Pauta:  Processo  23070.006026/2019-51  -  MINTER –  Convênio  entre  a

Universidade  Federal  de  Goiás  e  a  Universidade  Estadual  de  Campinas,  visando  à  realização  do

Mestrado Interinstitucional em Ciências da Cirurgia – Relatora: Conselheira Prof.ª Vera Lúcia Banys -

(Retirado  de  pauta,  será  apreciado  na  próxima  reunião).Quinto  Ponto  da  Pauta:  Processo

23070.006027/2019-04 – DINTER – Convênio entre a Universidade Federal de Goiás e a Universidade

Estadual de Campinas, visando à realização do Doutorado Interinstitucional em Ciências da Cirurgia

– Relatora: Conselheira Prof.ª Vera Lúcia Banys -  (Retirado de pauta, será apreciado na próxima reunião).

Sexto Ponto da Pauta: Outros assuntos – Não tivemos outros assuntos. Nada mais havendo a tratar, a Sr.ª

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 17:17 horas (dezessete horas e

dezessete 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….......…………………………
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