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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 007/2012/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2012. 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e doze às quatorze horas e oito minutos reuniram-se no 1 

auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Alessandro Martins, Vice-2 

Diretor do Câmpus Jataí da Universidade Federal de Goiás, os membros do Conselho Diretor: Prof. Vilmar 3 

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

de Biomedicina; Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Prof. 5 

Antônio Paulino da Costa Netto, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Marcos Wagner de 6 

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

Coordenador do Curso de Direito; Prof.ª Valquíria Coelho pina Paulino, Coordenadora do Curso de 8 

Enfermagem; Prof. Wendy Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal, Prof. 9 

Maurício José Alves Bolzam, Coordenador do Curso de Física; Prof. Rodrigo Paschoal Prado, Coordenador 10 

do Curso de Fisioterapia; Prof. Marcos Antônio Menezes, Coordenador do Curso de História; Prof. Márcio 11 

Rodrigues Silva, Vice-Coordenador do Curso de Geografia; Prof.ª Vânia Carmem Lima, Coordenadora do 12 

Curso de Letras; Prof. Esdras Teixeira Costa, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Cássio Aparecido 13 

Pereira Fontana, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Helder Barbosa Paulino, Vice-14 

Coordenador Curso de Mestrado em Agronomia; Prof.ª Elis Regina da Costa, Coordenadora do Curso de 15 

Pedagogia; Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Francismário 16 

Ferreira dos Santos, Coordenador do Curso de Química; Prof. Edgar Alain Collao Saenz, Coordenador do 17 

Curso de Zootecnia; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos Professores Associados; Prof.ª 18 

Cecília Nunes Moreira e Arthur dos Santos Mascioli representando os Professores Adjuntos; Prof. Ricardo 19 

Alexandre Figueiredo de Matos, Presidente da CIS; A Técnica Administrativa: Valéria Gouveia do Carmo 20 

Ferreira representante dos Técnicos Administrativos; Os Acadêmicos João Victor de Souza Cyrino, Michaela 21 

Andréa Bette Camara e Bianca Fernandes e Silva representantes dos discentes. Verificado o “quórum”, o Sr. 22 

Presidente declarou abertos os trabalhos, pelo Primeiro Ponto da Pauta: Decisão sobre a aplicação do 23 

orçamento 2012, conforme a planilha apresentada pela Comissão do Orçamento e aprovada pelo 24 

Conselho Diretor no dia 07/03/2012, relatado pelo Prof. Alessandro Martins, nesta reunião Presidente do 25 

Conselho Diretor. O Presidente iniciou a reunião falando que a partir desta data as reuniões serão gravadas e 26 

disse que em muitos locais as reuniões são gravadas e filmadas, para tanto solicitou que todos falem no 27 

microfone. O Prof. Marcos Antônio de Menezes passou um informe sobre o livro dos trinta anos do Câmpus 28 

e pediu o apoio das coordenações para a conclusão do projeto, disse que cada coordenação terá um capítulo 29 

no livro, então que cada coordenação deveria encaminhar para ele as informações sobre o curso com no 30 

mínimo três laudas e no máximo dez laudas, isso incluindo imagens. O Presidente disse que conforme 31 

solicitado na última reunião do Conselho Diretor ele trouxe a planilha mais detalhada para apresentar e que 32 

fará a apresentação e depois passará a palavra para os conselheiros. Em seguida ele falou do valor 33 
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estabelecido pelo documento vindo de Goiânia e especificou os valores da tabela: valores com diárias, 34 

pessoa civil, auxílio financeiro para estudantes, bolsa estágio que atualmente estava no valor de R$ 364,00 35 

(trezentos e sessenta e quatro reais) incluindo férias, auxílio transporte e seguro. Disse que o Câmpus já tem 36 

hoje a solicitação de mais ou menos trinta e cinco bolsas estágio e que a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes 37 

estava lançando a segunda etapa. Falou que quanto ao material de consumo a projeção foi feita com base no 38 

ano anterior ficando no valor de R$ 794.325,02 (setecentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e cinco 39 

reais e dois centavos), disse que isso inclui o material de limpeza, manutenção, pois as adaptações em 40 

laboratórios exigem materiais que não tem como comprar separadamente. Disse que estava organizando o 41 

setor de manutenção para constituir um estoque de materiais. Disse ainda que nesse cálculo entraram 42 

materiais como luvas e seringas. Disse que a Técnica Administrativa Valéria Gouveia do Carmo Ferreira 43 

estava presente na reunião e ela tem informações mais detalhadas quanto as compras, então quem quisesse 44 

poderia solicitar informações. Disse que quanto as despesas com passagens e despesas com terceiros e 45 

pessoa física, estavam inclusos também as despesas com o SPA (Serviço de Psicologia Aplicada) e o Centro 46 

de Saúde e nestes serviços eram envolvidos também vários aspectos como manutenção de extintores, 47 

serviços de topografia, manutenção de ar condicionado e somente neste ano mais de quarenta aparelhos de ar 48 

condicionado já passaram por reparos. Quanto a locação de mão de obra são várias empresas: a Norte Sul 49 

com o pessoal da manutenção e jardinagem, a Impacto que hoje oferece trinta e um recepcionistas, a Certa 50 

com dois motoristas, a Guardiã com o serviço de vigilância/chaves não armada, a Federal Segurança com a 51 

vigilância armada. Disse que já foi realizada uma reunião com o Major da Polícia Militar para verificar um 52 

convênio com o Câmpus. Disse que quanto ao estacionamento ainda teria que verificar outras questões que 53 

dependem de recursos. Em seguida falou de outros serviços de terceiros: pessoa jurídica, telefonia, água e 54 

energia. Falou também das obrigações tributárias e contributivas, despesas de exercícios anteriores, 55 

indenizações e restituições. O Prof. Marcos Antônio de Menezes perguntou quanto as despesas e bolsas para 56 

estudantes, se eles forem solicitar auxílio para eventos, se estaria incluso ou não. Questionou também quanto 57 

ao consumo se era geral ou se o das coordenações não estava incluso. O Prof. Cássio Aparecido Pereira 58 

Fontana disse que a questão dos R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) não foi abordada, então estava 59 

mantida? O Presidente respondeu que a proposta foi mantida. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana quis 60 

saber se tinha algum posicionamento quanto aos terceirizados e se iria jogar tudo na planilha como foi 61 

solicitado. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que tinha uma dúvida quanto ao valor de R$ 62 

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para diárias, isso ficaria para serviços administrativos internos ou os 63 

professores estavam inclusos? Outra dúvida era quanto a manutenção, disse que gostaria de mais 64 

detalhamentos em outros serviços. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que essa lista deveria ter sido 65 

apresentada anteriormente, porque não dava para acompanhar tudo, disse que a direção estava pautada nos 66 

gasto do ano passado e teria que discutir o que irá gastar neste ano, como que irá gastar o mesmo valor? 67 

Disse que não conseguia entender porque a direção iria ficar com esse valor. Disse que para as coordenações 68 

não estava sobrando nada. O Presidente respondeu que quanto às diárias, o que envolvia atividades de aulas 69 

seria custeado pela direção e professores em atividades administrativas também, quanto ao auxílio para 70 

professores já foi solicitada uma senha para cada coordenação lançar o valor que será destinado para isso. A 71 
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Técnica Administrativa Valéria do Carmo Gouveia Ferreira disse que o material de consumo envolvia 72 

materiais de informática, tonner, manutenção, disse que o valor foi estimado, esse não era o valor exato, 73 

informou ainda que os pedidos de material de consumo serão feitos pela administração central, assim como 74 

os materiais de papelaria que são de uso geral como papel, caneta, giz, agora no caso de isopor (exemplo) já 75 

não compra, pois seria um material de uso específico. O Presidente disse que concordava com a fala da Prof.ª 76 

Cecília Nunes Moreira, mas a questão era que se tivesse uma base melhor saberia o que fazer, mas a base que 77 

tinha era essa e tinha muita coisa que era envolvida nisso, como ferragens e outros materiais. Disse que neste 78 

ano estavam tentando montar uma estratégia organizada e que os pedidos não saem de forma aleatória, disse 79 

também que o Prof. Edward Madureira Brasil ficou de avaliar uma possibilidade de reforço no recurso, mas 80 

que a resposta não veio até o momento, então tinha que se trabalhar com o que estava disponível. Quanto a 81 

locomoção, administrativamente são constantes viagens para Goiânia ou atividades em outros locais, como 82 

por exemplo, em Brasília e isso ocorre de acordo com as necessidades da instituição. Quanto a participação 83 

de professores em eventos ele disse que são os cursos que irão custear. O Prof. Cássio Aparecido Pereira 84 

Fontana questionou se a reitoria passasse alguma diferença ao Câmpus, se isso seria repassado às 85 

coordenações? O Presidente disse que o valor será trazido para o Conselho, quanto ao valor de R$ 86 

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para diárias, era o que foi gasto no ano passado, isso envolvia 87 

concursos também, então trabalharia novamente com essa margem, e que esperava-se não gastar isso tudo e 88 

que o valor pudesse ser destinado para outros fins. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto questionou se o 89 

curso utilizará o recurso para compra de reagentes e participações em congressos? O Presidente respondeu 90 

que sim. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que os concursos tendem a diminuir. Após muitas 91 

discussões quanto a demandas e valores o Presidente disse que os valores foram empenhados e que quanto a 92 

planilha detalhada informou que a empresa Norte Sul oferecia ao Câmpus quatro jardineiros, cinco auxiliares 93 

de campo, dois tratoristas e um vaqueiro. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto questionou quanto aos 94 

funcionários da Agência Rural. O Presidente respondeu que esse número tem diminuído. Quanto a 95 

necessidade de conhecimento da planilha o Presidente disse para a Prof.ª Cecília Nunes Moreira que os 96 

trabalhos estavam sendo realizados com base no exercício anterior e que isso estava começando agora, pois 97 

antes o Câmpus não tinha o setor financeiro, agora que temos o setor financeiro formado, os funcionários 98 

com o devido treinamento e acesso ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) 99 

poderão consultar o que foi empenhado. O Presidente falou que quanto a serviços de terceiros incluíam 100 

pessoal para o CERCOMP (Centro de Recursos Computacionais), Ambulatório Veterinário, o gasto não foi 101 

somente com a manutenção de ar condicionado. Quanto a assistência estudantil a Prof.ª Vera Lúcia Dias 102 

Aparecida Fontana estava realizando um ótimo trabalho juntamente com sua equipe da assessoria que tem a 103 

disponibilidade para acompanhamento. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira perguntou se aumentou o número de 104 

bolsas e como seria gasto esse valor e também como seriam avaliados os critérios. O Acadêmico João Victor 105 

de Souza Cyrino disse que tinha uma quantidade de bolsas PROBEC custeadas pelo Câmpus, quanto ao 106 

acompanhamento temos apenas um assistente social, mas disse que os estudantes tinham a necessidade de 107 

bolsas. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que a verba PNAES (Plano Nacional de Assistência 108 

Estudantil) tinha trinta e uma bolsas permanência e falou como era feita a seleção dos bolsistas, disse que 109 
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distorções poderiam ocorrer, e que a Assessora Estudantil estava preocupada com a questão dos recursos, 110 

mas denúncias e problemas poderiam surgir, mas de acordo com a demanda poderiam ser estudados.  O Prof. 111 

Maurício José Alves Bolzam disse que concordava com a fala da Prof.ª Cecília Nunes Moreira, que estava 112 

certo sim a averiguação dos gastos com assistência estudantil, mas que a direção delegava as funções às 113 

assessorias. O Prof. Helder Barbosa Paulino disse que quanto a fala do Prof. Antônio Paulino da Costa Netto, 114 

para utilizar um dinheiro, esse tem que ser empenhado e dentro de um item existem vários itens, então o que 115 

gerava a dúvida era porque tinha que ser empenhado, porém se não for empenhado não se consegue 116 

adicionar valor, disse que se o recurso não for gasto com “x” poderá ser gasto com “Y”. disse que teria que 117 

aprovar o orçamento para que ao longo do ano isso possa ser ajustado. Disse que a planilha foi definida 118 

dentro dos critérios do ano passado, então teria que aprovar para fazer os empenhos. A Prof.ª Alessandra 119 

Feijó Marcondes Viu questionou quanto a forma que era feita a distribuição de bolsas e se poderia destinar 120 

algumas para monitoria. O Presidente disse que a divisão do recurso PNAES era feito em reunião no início 121 

do ano e que em Goiânia como tem o Restaurante Universitário, os alunos recebiam um cartão, mas o valor 122 

era totalmente direcionado para o PNAES (Plano Nacional de Assistência Estudantil). O Prof. Alexandre 123 

Braoios disse que conversou muito com a Profª. Vera Lúcia Dias Aparecida Fontana sobre um aluno que 124 

conseguiu bolsa monitoria e deixaria a bolsa permanência, mas a bolsa não pode ser reaproveitada no curso, 125 

pois a bolsa não era distribuída por curso, mas sim pela demanda do aluno. Disse que achava válidas todas as 126 

colocações, mas que estavam discutindo projeções e era a primeira vez que isso era discutido no conselho, 127 

disse que teria que ter boa vontade e ver que isso foi pautado em seis meses de gestão e além disso, no final 128 

do ano será realizada a prestação de contas, então não tem como definir tudo agora. Disse que enquanto às 129 

coordenações que acham pesado para o coordenador definir o que vai ser gasto com diárias, etc. O Curso de 130 

Biomedicina dependia de uma série de coisas que ainda não chegaram, disse que são coisas específicas, mas 131 

cada área tinha suas especificidades e que tinha como rever estas questões. A Técnica Administrativa Valéria 132 

Gouveia do Carmo Ferreira disse que dentro da instituição existiam prazos a serem atendidos, que se 133 

conseguisse fazer os pedidos em tempo hábil seria possível acompanhá-los e que iria tentar fazer isso neste 134 

ano. O Prof. Alexandre Braoios disse que dentro do orçamento aprovado para o curso de Biomedicina tinha 135 

questões que impediam o acontecimento de aulas práticas. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse 136 

que tinha dúvidas quanto ao valor destinada às coordenações, como seria gasto, o empenho seria de 137 

responsabilidade das coordenações e quanto a diárias, material de consumo o que exatamente seria gasto 138 

com o recurso de cada curso. O Presidente disse que cada um saberia o que seria preciso dentro do seu curso, 139 

disse que quanto a matérias periféricos e outros será trabalhado um pregão para estes materiais. A Técnica 140 

Administrativa Valéria Gouveia do Carmo Ferreira disse que a lei fala que o material de consumo tem a 141 

durabilidade de dois anos, então o computador era capital, mas o teclado e o mouse devido ao valor não são 142 

consumo. Disse que casos específicos deveriam ser analisados. O Prof. Marcelo Eibs Cafrune disse que tinha 143 

dúvidas e como sugestão, gostaria de propor à direção a elaboração de uma lista com tudo que for de 144 

competência do curso e o que não estiver nesta lista que seja custeado pela direção, que seria uma regra de 145 

exceção. Disse que no caso das diárias poderia mudar a compreensão, cada um poderia ter uma definição, 146 

então pediu que critérios fossem criados. O Presidente disse que prazo final para pedidos era até 30/06/2012 147 
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(trinta de junho de dois mil e doze) e que no site da PROAD (Pró-Reitoria de Administração e Finanças) 148 

tinha os documentos/listagens dos últimos pregões. A Técnica Administrativa Valéria Gouveia do Carmo 149 

Ferreira disse que a PROAD (Pró-Reitoria de Administração e Finanças) não aceitará pedidos de pregões já 150 

existentes, então se o pregão estiver pronto não tem como fazer outro, e se o material não estiver no pregão, 151 

aí faz o orçamento. A Prof.ª Valquíria Coelho Pina Paulino perguntou se era o coordenador que iria olhar no 152 

pregão? A Técnica Administrativa Valéria Gouveia do Carmo Ferreira disse que precisava saber o que o 153 

professor queria e informá-la em formulário de pedido, informando o pregão. A Prof. Cecília Nunes Moreira 154 

pediu para voltar para a questão do orçamento, disse que a grande dúvida era o que a coordenação irá pagar e 155 

o que a direção irá pagar, questionou se iria sair com o documento da direção informando quais as 156 

competências da direção e das coordenações. Disse que os encaminhamentos seriam se aprova em cima dos 157 

R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) ou se poderia mexer nos itens para alterar valores. O Presidente disse 158 

que isso era questão da planilha, acréscimo de valores irá depender do auxílio da reitoria, se tiver esse 159 

auxílio. O Prof. Marcos Antônio de Menezes quis saber o que era competência das coordenações, em que ele 160 

irá gastar. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que o problema não era o que estava empenhado, 161 

o problema era com o que irá sobrar desse dinheiro, e se detalhasse conforme solicitado pelo Prof. Marcelo 162 

Eibs Cafrune, onde irá gastar o que sobrar de cada empenho? Irá voltar aqui para discutir? O Presidente disse 163 

que os últimos pedidos de gastos públicos fecham no final do ano e que as informações chegam em janeiro 164 

de 2013 (dois mil e treze). A Técnica Administrativa Valéria Gouveia do Carmo Ferreira disse que em gestão 165 

pública tem que fazer a estimativa dos gastos e que isso teria que ser superior mesmo, pois, não tem como 166 

comprar sem empenho. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana disse que estava vendo que o problema 167 

estava no ano anterior, então teria que aprovar e verificar no próximo ano. A Prof.ª Marciana Gonçalves 168 

Farinha parabenizou a direção pelo trabalho e disse que entendia que era um processo novo e isso assustava 169 

um pouco, pois, sabia como seria, disse que se preocupava com a proposta do Prof. Cássio Aparecido Pereira 170 

Fontana de jogar na planilha os valores e que o curso arque com suas despesas, se for dessa forma o Curso de 171 

Psicologia fecha, então a proposta da direção tem fundamento e no próximo ano verifica como ficará a 172 

situação. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que deveria redistribuir as sobras e perguntou quem 173 

iria gerenciar isso se seria o Conselho ou a Direção. O Presidente disse que haverá o relatório do ao de 2012 174 

(dois mil e doze) e que dentro da possibilidade de remanejamento será feita a discussão e será sim trazida 175 

para o Conselho. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que uma forma de conseguir recursos seria 176 

pegar um laboratório específico e colocar para gerar recursos para o Câmpus e atender às necessidades do 177 

curso. O Presidente disse que essas discussões teriam que ser abertas internamente e assim criar um 178 

programa, um estudo para gerar isso. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu falou sobre as obras não 179 

realizadas, no processo de expansão ou REUNI, disse que não foi discutido se elas seriam assumidas ou não 180 

e disse que quanto a fala do Prof. Antônio Paulino da Costa Netto, ela propôs mais um item nos que foram 181 

apresentados, para investimento em geração de recursos dentro do Câmpus. Disse que em seis anos que o 182 

Câmpus recebe recurso, era a primeira vez que opinava, então pensando nisso gostaria que o conselho 183 

discutisse a inclusão desse item para estruturar essa questão. Disse ainda que cada curso pudesse apresentar 184 

propostas em que os recursos sejam utilizados para geração de recursos. O Presidente disse que concordava 185 
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com a professora, mas que a discussão teria que ser aberta para fortalecer o investimento institucional, disse 186 

que a proposta deveria ser apresentada para o conselho. Disse ainda que o grupo gestor estava trabalhando na 187 

questão do desenvolvimento institucional. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu questionou se não 188 

poderia ter uma reserva de recurso para isso. O Presidente disse que tinha que ser realizado o estudo de como 189 

seria feito o investimento, o levantamento interno teria que ser feito, falou da deficiência de técnico-190 

administrativos no Câmpus, pois essa estruturação gera necessidade de pessoal. O Presidente sugeriu 191 

encaminhamento para a votação, em votação a proposta de aplicação do orçamento 2012, conforme a 192 

planilha apresentada pela Comissão do Orçamento, foram registrados 28 (vinte e oito) votos favoráveis e 1 193 

(uma) abstenção. O Presidente disse que será feito uma lista com detalhamento das compras e será repassada 194 

para todas as coordenações, conforme a solicitação do Prof. Marcelo Eibs Cafrune e a solicitação do 195 

professor foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 196 

Presidente declarou encerrada a reunião às 15:56 horas (quinze horas e cinquenta e seis minutos), da qual, 197 

para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, 198 

lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à 199 

discussão e votação.......................................................................................................................................... 200 

Alessandro Martins______________________________________________________________ 201 

Alessandra Feijó Marcondes Viu____________________________________________________ 202 

Alexandre Braoios_______________________________________________________________ 203 

Antônio Paulino da Costa Netto____________________________________________________ 204 

Bianca Fernandes e Silva__________________________________________________________ 205 

Cássio Aparecido Pereira Fontana____________________________________________________ 206 

Cátia Regina Assis Almeida Leal___________________________________________________ 207 

Cecília Nunes Moreira____________________________________________________________ 208 

Edgar Alain Collao Saenz__________________________________________________________ 209 

Elis Regina da Costa______________________________________________________________ 210 

Esdras Teixeira Costa______________________________________________________________ 211 

Francismário Ferreira dos Santos____________________________________________________ 212 

Helder Barbosa Paulino___________________________________________________________ 213 

João Victor de Souza Cyrino________________________________________________________ 214 

Marcelo Eibs Cafrune______________________________________________________________ 215 

Marciana Gonçalves Farinha_________________________________________________________ 216 

Marcos Antônio Menezes____________________________________________________________ 217 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro______________________________________________________ 218 

Mauricio José Bolzam______________________________________________________________ 219 

Michaela Andrea Bette Camara_______________________________________________________ 220 

Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos_______________________________________________ 221 

Rodrigo Paschoal Prado____________________________________________________________ 222 

Valquiria Coelho Pina Paulino________________________________________________________ 223 
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Valéria Gouveia do Carmo Ferreira____________________________________________________ 224 

Vânia Carmem Lima______________________________________________________________ 225 

Vilmar Antônio Ragagnin__________________________________________________________ 226 

Wendy Carniello Ferreira___________________________________________________________ 227 

Marinalva de Oliveira Teixeira_______________________________________________________ 228 


