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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 009/2015/REJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2015. 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze às quatorze horas e trinta minutos reuniram-se no 1 

auditório maior da Unidade Jatobá, Regional Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Wagner Gouvêa dos 2 

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

Alessandro Martins, Vice-Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás; Prof. Allison Gustavo 4 

Braz, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Alysson Tobias Ribeiro da Cunha, Coordenador do Curso 5 

de Matemática; Prof.ª Ana Carolina Gondim Inocêncio, Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; 6 

Prof. André Felipe Soares de Arruda, Coordenador do Curso de Direito; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes, 7 

representando os Professores Associados; Prof.ª Daviane Moreira e Silva, Coordenadora do Curso de Letras 8 

Português; Prof.ª Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof. 9 

Márcio Issamu Yamamoto, Coordenador do Curso de Letras Inglês; Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira, 10 

Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita, representando a Coordenação do 11 

Curso de Ciências Biológicas Licenciatura; Prof. Cleber Douglas Lucínio Ramos, Coordenador do Curso de 12 

Biomedicina; Prof. Wendy Carniello Ferreira, representando a Coordenação do Curso de Engenharia 13 

Florestal; Prof. Luís Antônio Serrão Contim, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado; 14 

Prof. Luís César de Souza, Coordenador do Curso de Educação Física Licenciatura; Prof. Luiz Almeida da 15 

Silva, Coordenador do Curso de Enfermagem; Prof.ª Maria José Rodrigues, Coordenadora do Curso de 16 

Geografia Bacharelado; Prof.ª Michele Silva Sacardo, Coordenadora do Curso de Educação Física 17 

Bacharelado; Prof. Nilton César Barbosa, Coordenador do Curso de Psicologia; Prof. Paulo Freitas Gomes, 18 

Coordenador do Curso de Física; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Presidente da CIS; Prof. Raimundo 19 

Agnelo Soares Pessoa, Coordenador do Curso de História; Prof.ª Liliane Nebo, Vice-Coordenadora do Curso 20 

de Química Bacharelado; Prof. Sauli dos Santos Júnior, Coordenador do Mestrado em Ciêcnias Aplicadas a 21 

Saúde e os Técnicos Administrativos: Josie Melissa Acelo Agricola, Marcos Humberto Silva de Assis, 22 

Ricardo Porto Simões Mathias, representante dos técnicos administrativos. Verificado o “quórum”, o Senhor 23 

Presidente declarou abertos os trabalhos, para finalização da pauta da reunião anterior. Vigésimo Terceiro 24 

Ponto da Pauta: RADOC’s Corrigidos – Cursos Diversos, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor: O 25 

Presidente listou os RADOC’s (Relatórios de Atividades Docentes) corrigidos: Ana Lorym Soares, 26 

EdésioFialho dos Reis, Fabiano Campos Lima, Igo Gomes Guimarães, Isa Mara Colombo Scarlati 27 

Domingues, Ludmila Grego Maia, Magalis Bésser Dorneles Schneider, Márcio Issamu Yamamoto Maria de 28 

Lourdes Faria dos Santos Paniago, Miriam Machado Mendes, Natália Maramaque Nespolo, Patrícia de Sá 29 

Barros, Rodrigo Santos Masset Lacombe e Sandra Maria Alkmim Oliveira. Em discussão, o Prof. Luis 30 

Antônio Serrão Contim disse que a ata da semana passada estava incompleta, que no final da reunião foi 31 

falado que o chefe da unidade poderia assinar, teve esvaziamento da reunião e não foi votada a questão dos 32 

professores voltarem seus relatórios ao status anterior, disse que isso não constava em ata, então a ata estava 33 
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incompleta. O Presidente disse que se alguém quisesse deixar o relatório original que encaminha-se uma 34 

justificativa, agora para voltar ao status original o sistema já havia fechado. A Prof.ª Alessandra Feijó 35 

Marcondes questionou se estavam sendo colocados em votação, o que os relatores solicitaram ou o que o 36 

Presidente solicitou, pois pelo seu entendimento, embora o Presidente tivesse esse direito, mas ela não se 37 

sentia à vontade pelo fato dele ter extrapolado a soberania do conselho. O Presidente propôs o 38 

encaminhamento de aprovar os RADOC’s (Relatórios de Atividades Docentes) com mais de cinco por cento 39 

da carga horária contratada, disse que se o entendimento for que poderá ultrapassar que fosse votado para 40 

que todos os professores fossem submetidos ao mesmo encaminhamento, disse que se fosse uma decisão 41 

geral, que ele ficaria tranquilo, pois se todos tivessem essa percepção talvez colocassem a carga horária 42 

maior. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes disse que o Presidente estava fugindo da pauta, colocando em 43 

discussão o que não estava previsto em lugar algum e se todos os professores seguiam isso e alguns 44 

resolveram não seguir mais, não acatar mais uma regra que vinha sendo obedecida e não se sabia por quê. 45 

Disse que o Presidente estava dando um peso que não existia, simplesmente não existia, disse que então 46 

deixasse Goiânia falar que não podia. O Presidente disse que houve esse questionamento antes também e por 47 

isso que estava pedindo ao Conselho que fosse consenso para todos, pois sempre foi seguido isso. A Prof.ª 48 

Alessandra Feijó Marcondes disse que não tinha norma e que ele como Diretor da instituição deveria saber 49 

disso, disse que tinha que colocar em votação se eles se submeteriam a votar o mesmo ponto duas vezes. 50 

Disse que o Presidente estava se contradizendo, pois na última reunião ele falou que isso poderia ficar para 51 

os Chefes de Unidades Acadêmicas Especiais assinarem. O Presidente disse que na última reunião isso não 52 

foi votado, pois não tinha quórum. O Prof. André Felipe Soares de Arruda disse que se houve a aprovação 53 

dos relatórios em uma reunião do Conselho Diretor e agora fizesse a aprovação desses relatórios corrigidos, 54 

como ficaria isso? Disse que uma regra do Direito Administrativo era que só poderia fazer o que estava na 55 

lei, disse que os professores tinham a liberdade de preencher seus relatórios do jeito que quisessem e que o 56 

funcionário público só deixaria de fazer algo se tivesse uma norma, disse ainda que isso não foi um ponto de 57 

pauta e não foi pensado com os pares. O Presidente disse que depois poderia ter um ponto de pauta para isso, 58 

o fato era que tinha os relatórios para aprovar, disse que isso era no sentido de uniformizar a oportunidade de 59 

fazer da mesma forma, caso os professores quisessem deixar da mesma forma que estava que fosse feita uma 60 

justificativa. Disse que alguns professores alteraram e como era um relatório novo, tinha que ser aprovado. A 61 

Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira questionou quanto ao relatório dela. O Presidente disse que poderia ser feita 62 

uma justificativa. A Prof. Eva Aparecida de Oliveira questionou se ela não quisesse fazer a justificativa. O 63 

Presidente disse que assinaria. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que após a discussão da semana 64 

passada, o esvaziamento do conselho, que ele procurou alguém para representar no Ministério Público e em 65 

sua consulta foi falado que um relatório era um documento oficial, se ele trabalhou, ninguém poderia falar 66 

que ele não trabalhou, disse que justificou seu relatório, mas o descontentamento foi maior quando recebeu o 67 

relatório com um bilhete dizendo se era possível trabalhar aquela quantidade de horas. O Prof. Cleber 68 

Douglas Lucínio Ramos questionou a título de esclarecimento, se os relatórios já foram votados, porque 69 

votar novamente. O Presidente disse que na semana passada a Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que se os 70 

professores da veterinária soubessem que poderia ultrapassar, que eles teriam colocado mais carga horária. O 71 
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Prof. Cleber Douglas Lucínio Ramos questionou o pedido de justificativa e para que serviria o parecer do 72 

relator? O Prof. Luís Antônio Serrrão Contim falou da indignação com a atitude do Presidente, disse que 73 

mesmo com as modificações, eles não tinham que aprovar de novo, algo que já foi aprovado pelo Conselho 74 

Diretor, disse que se tinha algum relatório que ainda não tivesse sido aprovado, que então fosse relatado. O 75 

Presidente retirou o ponto da pauta. Em seguida foi incluído o RADOC (Relatório de Atividades Docentes) 76 

da Prof.ª Mônica Rodrigues Ferreira Machado, lotada no Curso de Ciências Biológicas, relatado pelo Prof. 77 

Fabiano Campos Lima e lido pelo Presidente do Conselho Diretor, parecer favorável. Em votação o relatório 78 

foi aprovado com o registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Vigésimo Quarto 79 

Ponto da Pauta: Processo 23070.000674/2015-71 – Resultado Concurso na Área de Filosofia e 80 

Fundamentos, do interesse do Curso de Pedagogia, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor: 81 

Candidatos aprovados: Primeiro: Edson de Sousa Brito Segundo: Egberto Pereira dos Reis. Banca Avaliadora 82 

composta pelos professores: Eva Aparecida de Oliveira (Presidente), Halline Mariana Santos Silva e Luciene 83 

Lima Assis Pires. Em votação o resultado foi aprovado com o registro de 24 (vinte e quatro) votos favoráveis 84 

e 1 (uma) abstenção. Neste momento o Prof. André Felipe Soares de Arruda questionou como ficariam os 85 

relatórios. O Presidente disse que ficavam aprovados e a alteração ou justificativa ficava a critério do 86 

professor, disse que ele assinaria os relatórios. Vigésimo Quinto Ponto da Pauta: Formação da Comissão 87 

para Eleição da Direção da Regional Jataí. Gestão 2015-2019: O Presidente falou sobre a comissão do 88 

processo anterior e disse que gostaria da indicação de nomes para formação da nova comissão. Os 89 

Professores Luis Antônio Serrão Contim e Ricardo de Mattos Santa Rita, se dispuseram a participar da 90 

comissão, porém de acordo com a resolução, não poderia participar da comissão servidores com função 91 

gratificada, no caso os dois tinham funções respectivamente de coordenador de curso e chefia de unidade. A 92 

Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira sugeriu o nome da Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes do Curso de Pedagogia. 93 

O Prof. Paulo Freitas Gomes indicou o Prof. Maurício José Alves Bolzam. A Prof.ª Ana Carolina Gondim 94 

Inocêncio indicou o Prof. Esdras Lins Bispo. O Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira chegou ao auditório e 95 

foi convidado a participar da comissão, ele aceitou. Os Professores André Felipe Soares de Arruda e 96 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa ficaram de indicar discentes para a composição da comissão até sexta-feira. 97 

Em votação, a composição da comissão foi aprovada com o registro da Unanimidade dos votos. Vigésimo 98 

Sexto Ponto da Pauta: Outros Assuntos: O Prof. André Felipe Soares de Arruda falou sobre a Unidade 99 

Acadêmica Especial de Letras, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – Disse que foram realizadas diversas 100 

reuniões na tentativa de formação de comissão, disse que foi tentado desmembrar o curso de Geografia, 101 

Pedagogia e Direito também pensaram no mesmo sentido, porém houve uma resposta negativa. Disse que 102 

para constar em ata e trazer uma resposta ao conselho, hoje cedo foi realizada uma eleição e a Prof.ª 103 

Cristiane Souza Borzuk (do Curso de Psicologia) será a chefe e a Prof.ª Carolina Ferreira Sousa (do Curso de 104 

Direito) será a subchefe. Disse que não entendia adequada essa formação, mas havia uma chefia eleita a 105 

partir de hoje. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes disse que quando foram criar as unidades, se reuniram 106 

para criar as unidades, mas Goiânia estabeleceu regras no estatuto que limitaram e obrigaram 107 

compulsoriamente a criar unidades acadêmicas especiais, disse que no Conselho Gestor os coordenadores de 108 

cursos não estarão presentes, somente o Chefe da Unidade, então estava na hora de repensar isso, o ILCHSA 109 
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não foi sequer posta, porque não poderia ser remodelada. O Presidente disse que o que tinha agora era o 110 

estatuto aprovado e as resoluções com as Unidades Acadêmicas Especiais, disse que estava tudo 111 

documentado. Falou que não havia impedimento de pedido, mas a questão era os trâmites, no caso do 112 

ILCHSA poderia passar no Conselho Diretor da Unidade, depois no Conselho Gestor e em seguida no 113 

CONSUNI (Conselho Universitário). O Prof. André Felipe Soares de Arruda disse que entendia as instâncias, 114 

mas que queria entender se estava no regimento, mas que no estatuto não tinha essa premissa. Disse que se 115 

Goiânia queria um modelo forte de representação tinha que ter dado forma de Unidade Acadêmica. O 116 

Presidente solicitou que voltasse para a pauta e que voltasse a essa discussão ao final da pauta. PADOC 117 

2015, Prof. Welber Daniel Zanetti Lopes, lotado no Curso de Medicina Veterinária. O Presidente falou sobre 118 

a exigência da PRODIRH (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos) de 119 

aprovação de plano de trabalho com a inserção das atividades administrativas a serem exercidas pelo 120 

professor. Disse que a finalidade do plano de trabalho era para que ele fosse juntado ao processo de alteração 121 

de carga horária temporária para que o professor pudesse exercer a função de coordenador de curso. Em 122 

votação, o plano de trabalho foi aprovado com o registro de 24 (vinte e quatro) votos favoráveis e 1 (uma) 123 

abstenção. Alteração Núcleo Docente Estruturante do Curso de Biomedicina, relatado pelo Prof. Cleber 124 

Douglas Lucínio Ramos, a seguinte alteração conforme segue: Exclusão: Prof.ª Mônica Santiago Barbosa; 125 

Inclusão dos docentes: Prof. Alexandre Braoios e Prof. Daniel Cortes Beretta e Alteração da Função de 126 

Presidente do Núcleo Docente Estruturante: Prof.ª Rosângela Maria Rodrigues (Presidente).  Alteração 127 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Matemática, relatado pelo Prof. Alysson Tobias Ribeiro da 128 

Cunha, com a composição conforme segue: Prof.ª Luciana Apareceida Elias (Presidente), Prof.ª Adriana 129 

Aparecida Molina Gomes, Prof.ª Adriana Araujo Cintra, Prof. Claudiney Goulart, Prof. Esdras Teixeira 130 

Costa, Prof. Fernando Ricardo Moreira, Prof.ª Grace Kelly Souza Carmo Goulart, Prof. Wender José de 131 

Souza, Prof. Alysson Tonias Ribeiro da Cunha, Prof. Gecirlei Francisco da Silva e Prof. Rafael Siqueira 132 

Silva. Em votação os Núcleos Docentes Estruturantes foram aprovados com o registro da unanimidade dos 133 

votos. Projeto de Pesquisa: A Sistematização da Assistência como Instrumento de Gestão na Estratégia 134 

de Saúde da Família, do interesse do curso de Enfermagem, sob orientação da professora Valquíria Coelho 135 

Pina Paulino. Projeto de Núcleo de Pesquisa: Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gestão e Atenção à 136 

Saúde do Trabalhador (NEGEAST) de Interesse do Curso de Enfermagem, por um período de 5 anos. 137 

Sob Liderança dos Professores Luiz Almeida da Silva e Valquíria Coelho Pina Paulino, relatados pelo Prof. 138 

Luiz Almeida da Silva, pareceres favoráveis. Em discussão, o Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse 139 

que como não tinha mais a assessoria de pesquisa, os cursos estavam sendo penalizados por não terem as 140 

chefias das unidades. Falou que sabia que as coordenações estavam sendo implementadas, mas que não 141 

foram apresentadas ao Conselho Diretor, que parecia que estavam sendo implementadas às escondidas. O 142 

Presidente disse que toda a estrutura estava em implantação, disse que o Prof. Alessandro Martins fazia parte 143 

do Grupo de Trabalho e que poderia explicar melhor. O Prof. Luís Antônio Serrão Contim disse que a 144 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas e os cursos estavam sem secretário há quatro meses, 145 

disse que eram três setores distintos, sem secretário, o professor questionou como gerir isso e se cabia nas 146 

1760 (mil setecentas e sessenta horas)? Disse que precisavam de espaço, infraestrutura e recursos humanos, 147 
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aí esbarraria na questão do orçamento, mas tinha que parar e conversar, disse que essa estrutura que estava 148 

entrando goela abaixo, disse que tinha que ter uma cautela com tudo isso. O Prof. Alessandro Martins disse 149 

que no caso da Regional Jatai o crescimento foi criando coordenações de cursos, agora como aglutinar isso? 150 

Disse que muitas unidades em Goiânia cresceram da mesma forma. Falou que até hoje não sabia ao certo 151 

sobre o orçamento. Disse ainda que havia uma discussão no Grupo de Trabalho, se não tinha pessoal, 152 

estavam em um processo funcional administrativo. Disse que a Prof.ª Leonor Paniago Rocha estava 153 

acompanhando o Departamento de Recursos Humanos, buscando informações na administração central. 154 

Disse que em 2011 (dois mil e onze) quando assumiram a direção foram criadas assessorias, que agora eram 155 

coordenadorias e que a intenção era criar condições melhores de trabalho. Disse que as chefias deveriam ser 156 

instaladas, falou que estava sendo feito um estudo da necessidade de um prédio administrativo, disse que 157 

esse prédio teria que favorecer essa nova realidade. Disse que já tinha nomes das coordenadorias com os seus 158 

representantes, disse que realmente era uma falha essas pessoas não terem vindo aqui. Disse que o Prof. 159 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador de Administração e Finanças veio na apresentação do 160 

orçamento. Que a Prof.ª Leonor Paniago Rocha estava de licença médica. E que o Prof. Fernando Paranaíba 161 

Filgueira está na Coordenação de Pós-graduação. Disse que realmente era uma falha e que talvez na próxima 162 

reunião possa trazer os coordenadores aqui e apresentar a estrutura. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa 163 

disse que queria levantar pontos para pensar, primeiro: Goiânia fez um concurso com 60 (sessenta) vagas 164 

para assistente administrativo: 1 (uma) vaga para Jataí; 9 (nove) para Goiás e 50 (cinquenta) para Goiânia. 165 

Disse que era uma função de Goiânia pensar multicampi, mas que isso ficava somente no papel. Com relação 166 

a autonomia, ele disse que estava havendo um descompasso, uma hora dava, outra hora não dava para 167 

trabalhar as duas linhas. O Prof. Alessandro Martins disse que a vaga de Jataí no concurso era proveniente da 168 

vaga de redistribuição de uma servidora do Curso de Química. Disse que Jataí tinha um déficit monstruoso 169 

financeiro e que a solução seria cortar 50 % (cinquenta por cento) dos terceirizados, mas que não faria isso, 170 

se não vinha o servidor para a Regional, também não demitiria para eliminar gastos. O Presidente disse que 171 

na reunião dos três conselhos ele questionou quem tinha secretário terceirizado e apenas uma pessoa tinha o 172 

secretário terceirizado, os outros todos tinham servidores efetivos. Então ele disse que em Jatai eram 25 173 

(vinte e cinco) cursos e apenas 5 (cinco) cursos tinham secretários efetivos. O Prof. Ricardo de Mattos Santa 174 

Rita disse que o problema maior era a questão da organização, disse que o curso estava sem secretário, pois o 175 

secretário do curso foi mandado embora. Falou que ministrava aula para mais de 1300 (mil e trezentos) 176 

alunos e que esses alunos necessitavam de auxílio em algum momento, porém se ele era o gestor tratava 177 

todos de forma igual. Em seguida ele questionou porque foi designado um funcionário da COGRAD 178 

(Coordenação de Graduação) para auxiliar o Curso de Medicina? Disse que diante disso tudo a pergunta era 179 

como o relatório dele poderia ficar achatado em 1760 h (mil setecentas e sessenta horas), pois o RADOC 180 

(Relatório de Atividades Docentes) era um documento, disse que ele não tinha como colocar no relatório que 181 

passou a manhã gerando documentos para os professores. Disse que o Curso de Ciências Biológicas no 182 

próximo semestre não dará aula além das 1760 h (mil setecentas e sessenta horas), para ser ouvido mais 183 

seriamente. Disse que essa crise não acabaria em quatro anos e se o instituto parasse mostraria um impacto. 184 

Disse que o Curso de Ciências Biológicas estava segurando um problema há muito tempo. O Prof. 185 
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Alessandro Martins disse que desde que assumiram realizam um estudo para verificar sobre vagas 186 

disponíveis de vários cursos, disse que recentemente o Curso de Medicina cobrou uma solução e resolveram 187 

dividir o trabalho com a Servidora da COGRAD (Coordenação de Graduação), assim como o secretário da 188 

Biomedicina estava atendendo a Engenharia Florestal. Disse que quanto aos terceirizados era claro que para 189 

a próxima gestão era o melhor caminho a seguir, quanto as empresas terceirizadas era: contratava a empresa 190 

e ela oferecia o serviço, disse que se hoje encerrasse o prazo da empresa os funcionários estariam todos 191 

demitidos. Disse que a vontade era que tivesse pessoal para que colocasse um federal na Coordenação do 192 

Curso de Ciências Biológicas, assim como nos outros cursos, disse que ninguém tinha privilégios. Disse que 193 

se fossem contar horas nos relatórios daria mais de três mil horas, falou das dificuldades enfrentadas para 194 

abrir o restaurante universitário e disse que na segunda-feira o restaurante abrirá sim. Após discussões, o 195 

Presidente solicitou que fossem votados os pareceres dos projetos de pesquisa. Em votação os projetos de 196 

pesquisa foram aprovados com o registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. 197 

Processos de Estágio Probatório e Progressão, relatados pelas Comissões de Avaliação Docente e lidos 198 

pelo Presidente: Processos relatados pela comissão presidida pela Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva 199 

Fontanta: Processo de progressão: 23070.004272/2015-45 – Halline Mariana Santos Silva; Processo de 200 

Promoção: 23070.002593/2015-13 – Marcelo Borges Henriques e Processo de Estágio Probatório: 201 

23070.013004/2012-71 – Carla gomes Machado. Processos relatados pela comissão presidida pela Prof.ª 202 

Vera Lúcia Banys: Processo de Promoção por avaliação de desempenho 23070.024135/2014-46 – Dimas 203 

Moraes Peixinho. Processos relatados pela comissão presidida pelo Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo 204 

de Matos: Processos de Estágio Probatório: Processo 23070.005012/2014-14 – Tiago Cassoli; Processo 205 

23070.013645/2014-98 – Lucila Pessuti Ferri; Processo 23070.013667/2014-58 – Berendina Elsina 206 

Bouwman Christoforo; Processo 23070.006859/2012-46 – Ana Carolina Gondim Inocêncio; Processo 207 

23070.005015/2014-40 – Sabrina Toffoli Leite; Processo 23070.005026/2014-20 – Michele Silva Sacardo e 208 

Processo 23070.025339/2012-32 – Ana Cláudia Maranhão Sá. Processos de Progressão por Avaliação de 209 

Desempenho: Processo 23070.00366/2015-86 – Suely Lima de Assis Pinto; Processo 23070.0059/2015-59 – 210 

Evandro César Clemente e Processo por Avaliação de Desempenho: Processo 23070.002597/2015-93 – 211 

Marise Ramos de Souza. Todos com relatos favoráveis, em votação os relatos foram aprovados com o 212 

registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Apreciação das atas: Ata do dia 213 

02/10/2013 – nas linhas de 244 (duzentos e quarenta e quatro) a 250 (duzentos e cinquenta), o Prof. Luiz 214 

Antônio Serrão Contim solicitou que fosse transcrito em detalhes os diversos nomes da comissão e também 215 

que fosse transcrita a fala dele. Ata 30/10/2015: Sem observações; Ata 20/11/2013: Sem observações; Ata 216 

27/11/2013: Sem observações; Ata 29/04/2015: O Presidente leu as alterações solicitadas: Nas linhas 34 e 217 

35, corrigir data das atas; linha 215: acrescentar: e que alguns professores; linha 257: corrigir: disse que 218 

nunca pediu para que alguém fraudasse o relatório. Solicitações de alterações realizadas pelo Prof. Fabiano 219 

Campos Lima: linhas 389 a 392 excluir a fala do prof. fabiano: Disse que para constar em ata, ele não 220 

disse que foi citado nomes naquele dia, com relação a carga horária dele específica, ele tinha 312 (trezentos e 221 

doze) dias trabalhados e isso deve ser domingos e até nos sábados. Disse que sentia um mal estar, se sentia 222 

constrangido por essa situação. Linhas final da 392 à 401 (transcrição da fala do Prof. Fabiano Campos 223 
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Lima): O Prof. Fabiano Campos Lima disse que gostaria que novamente constasse em ata que o Presidente 224 

não citou nomes com a sua provocação, mas como ele trabalhou muito mais do que o aceitável dentro dos 225 

padrões dentro da universidade ele se sentiu ofendido com essa declaração, disse que foi esse o entendimento 226 

que ele teve e foi isso que foi repassado aos colegas, não disse que houve citações de nomes, com relação da 227 

carga horária dele específica, fazendo uma conta muito rápida de oito horas semanais teria 312,5 (trezentos e 228 

doze e meio) dias trabalhados, e isso deveria ser sábados e até domingos, já que depois das aulas ele tinha 229 

que lavar o laboratório, pois não tinha quem fizesse esse trabalho, agora se não era mais para fazer mais que 230 

1760 h (mil setecentos e sessenta horas), não poderia sequer colocar o que foi trabalhado, disse que se 231 

fizeram todas as matrículas, abriram turmas extras, ofertaram mais vagas para o atendimento de outros 232 

cursos. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que apesar de não ter quórum no final da reunião, mas 233 

gostaria que fosse relatada a questão dos chefes de unidades poderem assinar os relatórios. Em votação as 234 

atas com as devidas correções foram aprovadas com o registro de 21 (vinte e um) votos favoráveis e 1 (uma) 235 

abstenção. Em seguida o Presidente disse que na próxima quarta-feira seria realizada uma reunião para 236 

aprovação de atas. Convidou todos para participarem da abertura do Restaurante Universitário na segunda-237 

feira, falou sobre o cadastramento biométrico para utilização do Restaurante Universitário Portanto é 238 

necessário que todos os alunos realizem previamente o seu cadastro no Sistema. A empresa TELVO 239 

responsável pela implantação do Sistema realizará esse cadastro no dia 7 de Maio, quinta feira no Câmpus 240 

Jatobá, sala de leitura ao lado do Auditório Menor, no período de 7:30 h  (sete horas e trinta minutos) as 241 

11:30 (onze horas e trinta minutos) da manhã e das 17:00 (dezessete horas) às 20:00 (vinte horas). Na Sexta 242 

feira, dia 8 (oito), o cadastro será realizado no Câmpus Riachuelo no pátio Central, das 7:30 (sete horas e 243 

trinta minutos) às 11:30  (onze horas e trinta minutos) e das 17:30 (dezessete horas e tinta minutos) às 20:00 244 

(vinte horas). O Presidente disse que o horário era curto, mas a empresa continuaria esse procedimento 245 

depois no restaurante. O Presidente disse que gostaria de deixar registrado o agradecimento ao Prof. 246 

Alessandro Martins e toda a equipe que vinha trabalhando para que os trabalhos do restaurante universitário 247 

fossem iniciados. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião às 17:06 248 

horas (dezessete horas e seis minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária 249 

do Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente 250 

dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação..................................................................... 251 

Wagner Gouvêa dos Santos________________________________________________________________ 252 

Alessandra Feijó Marcondes________________________________________________________________ 253 

Alessandro Martins_______________________________________________________________________ 254 

Allison Gustavo Braz_____________________________________________________________________ 255 

Alysson Tobias Ribeiro da Cunha____________________________________________________________ 256 

Ana Carolina Gondim Inocêncio_____________________________________________________________ 257 

André Felipe Soares de Arruda______________________________________________________________ 258 

Cleber Douglas Lucínio Ramos______________________________________________________________ 259 

Daviane Moreira e Silva____________________________________________________________________ 260 

Eva Aparecida de Oliveira__________________________________________________________________ 261 
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Karina Ludovico de Almeida Martinez Lopes__________________________________________________ 262 

Liliane Nebo____________________________________________________________________________ 263 

Luis Antônio Serrão Contim________________________________________________________________ 264 

Luís César de Souza______________________________________________________________________ 265 

Luiz Almeida da Silva_____________________________________________________________________ 266 

Marcos Humberto Silva de Assis____________________________________________________________ 267 

Márcio Issamu Yamamoto__________________________________________________________________ 268 

Maria José Rodrigues______________________________________________________________________ 269 

Michele Silva Sacardo_____________________________________________________________________ 270 

Nilton César Barbosa_____________________________________________________________________ 271 

Paulo Freitas Gomes______________________________________________________________________ 272 

Paulo Roberto Rodrigues Meira_____________________________________________________________ 273 

Raimundo Agnelo Soares Pessoa____________________________________________________________ 274 

Ricardo Porto Simões Mathias______________________________________________________________ 275 

Ricardo de Mattos Santa Rita_______________________________________________________________ 276 

Sauli dos Santos Júnior____________________________________________________________________ 277 

Wendy Carniello Ferreira__________________________________________________________________ 278 

Marinalva de Oliveira Teixeira______________________________________________________________ 279 


