
                                                                                                                  
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI (UFJ)
Gabinete da Reitoria 

MEMÓRIA DE REUNIÃO

DATA/HORÁRIO: 10 de agosto de 2020 – Início da Reunião: 14:05 h (quatorze horas e cinco
minutos) – Término da Reunião: 16:47 h (dezesseis horas e quarenta e sete minutos).

ASSUNTO:  Primeira  reunião  da  Comissão  responsável  pela  construção/elaboração  do
Estatuto Regimento e apresentação dos mesmos ao Consuni da Universidade Federal de Jataí. 

PROCESSO SEI: 23070.027336/2020-43.

PARTICIPANTES: 

Giulena Rosa Leite (Presidente)

Andreia Vitor Couto do Amaral

Daniel Silva Carvalho

Dênis Junio de Almeida

Doughlas Regalin

Edésio Fialho dos Reis

Érico Douglas Vieira

Eva Aparecida de Oliveira

Gabriel Castro (Discente)

Heitor Carvalho Luz

Helga Maria Martins de Paula

Iago Henrique (Discente)

João Batista Pereira Cabral

Josie Melissa Acelo Agricola

Liliane Vieira Martins Leal

Luiz Henrique (Discente)

Marcos Wagner de Souza Ribeiro

Michele Silva Sacardo

Paulo José Cabral Lacerda

Roberta de Moura Assis Lima

Tatiana Franca Rodrigues Zanirato. 
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SINTESE DOS ASSUNTOS TRATADOS:

1 – O Prof Américo Nunes da Silveira Neto, Reitor Pró-tempore da UFJ, iniciou à reunião com
boas vindas e agradecimentos e passa a palavra à presidenta da reunião. A Prof.ª Giulena Rosa
Leite iniciou a reunião com uma apresentação de proposta de trabalho aos membros da Comissão
Estatuinte da UFJ. Fez uma apresentação cronológica a respeito da constituição da comissão
aprovada em 11 de março de  2019 e recorda que em 20 de março iniciou-se o período de
isolamento social, em virtude da pandemia da Covid-19, esta foi a primeira reunião. Recorda que
na data de 10 de junho de 2020, o DCE solicitou no CONSUNI esclarecimentos de como seria a
nomeação dos 6 (seis) representantes discentes que comporiam a Comissão e esclarece que na
última sexta feira, após o envio da convocação desta reunião, o DCE entrou em contato com a
Reitoria  informando  a  necessidade  do  prazo  de  14  (quatorze)  dias  para  que  os  nomes  dos
representantes  discentes  fossem encaminhados.  A professora  esclareceu  ainda  que  em junho
todas as indicações foram realizadas, exceto o membro indicado pelo curso de Letras para ser
redator, que foi realizada no último fim de semana. 

2 –  A Prof.ª  Giulena Rosa Leite  comentou que após a  nomeação do reitor  pro tempore em
dezembro, haveria 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do estatuto e que pela pandemia e
pelo desejo de realizar uma discussão ampla com toda a comunidade, acabou não iniciando os
trabalhos da constituinte, nesse cenário pandêmico. Ao findar o prazo estabelecido inicialmente,
foi enviado documento ao MEC (Ministério da Educação) solicitando novamente prazo de 180
dias,  contados a partir  do retorno presencial  das atividades, o que foi negado em resposta à
reitoria determinando prazo de 90 (noventa) dias,  com vencimento em 29 (vinte e nove)  de
outubro.  Sendo  assim,  a  Prof.ª  Giulena  Rosa  Leite  reforçou  que  gostaria  que  o  DCE
permanecesse participando das sessões por duas semanas até que finalize o processo eleitoral de
indicação dos representantes dos alunos. Em seguida apresentou a composição da constituinte:
Presidenta  da  Comissão:  Giulena  Rosa  Leite;  Representante  da  Secretaria  de  Planejamento:
Paulo José Cabral Lacerda; Representante da Coordenação de Assuntos Administrativos: Liliane
Vieira  Martins  Leal;  Representante  de  UACIEXA:  Marcos  Wagner  de  Souza  Ribeiro;
Representante  da  UAGEO: João Batista  Pereira  Cabral;  Representante  da  UAECIBIO:  Luis
Antônio Serrão Contim; Representante da UACISAU: Michele Silva Sacardo; Representante da
UAEEDU: Eva Aparecida de Oliveira;  Representante da UAECSA: Helga Maria Martins de
Paula;  Representante  da  UACHL:  Érico  Douglas  Vieira;  Representande  da  UACIAGRA:
Andreia Vitor Couto do Amaral; Redatora: Tatiana Franca Rodrigues Zanirato; Representante da
Biblioteca: Denis Júnio de Almeida; Representante do Hospital Veterinário: Doughlas Regalin;
Representante do Centro de Gestão Acadêmica: Roberta Moura de Assis Lima; Representante do
SEINFRA:  Heitor  Carvalho  Luz;  Representante  do  CERCOMP:  Daniel  Silva  Carvalho;
Representante  do  CIDARQ:  Josie  Melissa  Acelo  Agrícola;  Representante  do  Sindicato  dos
Técnicos Administrativos: Elleuzy Moni do Carmo; Representante do Sindicato dos Docentes:
Edésio  Fialho  dos  Reis;  6(seis)  membros  representantes  dos  alunos:  Aguardando  envio  dos
nomes. 

3 – A Profª. Giulena Rosa Leite explanou a proposta metodológica, dividida em três etapas que
após discutida, foi aprovada da seguinte maneira: 

 Etapa  1:  Brain  Storm  –  Duas  semanas  iniciais  de  conversas,  debate,
apresentação do diagnóstico feito nas gestões anteriores etc. 

 Etapa 2: Construção do estatuto – Agosto, Setembro e Outubro. 
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 Etapa  3: Documento  final  –  Outubro;  Horário:  reuniões  às  terças  e
quintas, por 3,5 horas diárias, período matutino.

 Forma:  preferencialmente on-line; chat no  youtube a cada 15 dias com
informes do trabalho e discussão ampliada. 

 Plataforma: google meeting logado no domínio da UFJ/UFG; 

 Quórum:  com primeira  e  segunda chamada,  sendo a segunda chamada
com 30 minutos após o início da reunião e votação com os presentes. Seguindo regimento da
UFG, com três faltas consecutivas sem justificativa,  perde-se a representação. Cada membro
poderá indicar um suplente para a comissão. 

 Votações: google forms e/ou nominal; 

Tempo  de  fala:  cinco  minutos  com  controle  do  tempo.  As  reuniões  serão
gravadas e a disponibilização será por meio de solicitação escrita à SOC. O aluno Luiz Henrique
comunicou que nesse momento existem 3(três) membros do DCE na reunião, e justificou que o
edital estava tramitando e que necessitam do prazo de 14 (quatorze) dias para enviarem os nomes
dos representantes discentes à Comissão. Foi esclarecido também que às 15h (quinze horas) do
dia de hoje haverá uma reunião do Conselho Deliberativo do DCE, em conjunto com os CAs
para indicarem membros para representação discente temporária, que atuarão até o dia 24 (vinte
e quatro) de agosto, prazo em que se findam os 14 (quatorze) dias solicitados. Alguns membros
expressaram preocupação quanto ao curto prazo para que o Estatuto seja criado. O Prof. João
Batista  Pereira  Cabral  sugeriu  que  os  alunos  de  pós-graduação  também  fizessem  parte  da
representação discente. 

ENCAMINHAMENTOS E DECISÕES: 

1. Representação discente temporária na Comissão Estatuinte da UFJ – Permanência do
DCE na reunião de hoje e representação temporária de seis membros até o dia 24/08/2020,
quando  os  membros  efetivos  da  Comissão  serão  indicados  pelo  DCE.  Aprovado  por
unanimidade.

2.  Definição  de  quantidade  e  duração  das  reuniões  semanais  da  Comissão  Estatuinte.
Aprovada  com  15  votos  favoráveis  a  quantidade  de  2  reuniões  semanais,  definidas  para
ocorrerem nas terças e quintas-feiras, com duração de 3,5 horas.

3. Indicação de Membros Suplentes para comporem a Comissão Estatuinte.  Aprovada por
unanimidade. Os nomes dos suplentes deverão ser enviados ao e-mail da Secretaria Executiva o
mais breve possível, pois já haverá reunião na próxima quinta-feira.

4.  Proposta  do  Cronograma: Após  apresentação  do  cronograma,  houve  a  aprovação  da
proposta original da mesa com a modificação e ampliação do período denominado “Diálogos
sobre a universidade que queremos”. Esta modificação foi sugerida pelo prof. Érico Douglas
Vieira. A proposta original foi aprovada com modificações com o registro de 16 (dezesseis) votos
favoráveis com o seguinte cronograma: Dia 10/08/20 – Início dos trabalhos; mensagem de boas
vindas;  apresentação/construção  da  metodologia;  Dia  11/08/20  à  19/08/20  –  Relato  do
diagnóstico  realizado  na  gestão  anterior;  Dia  20/08/20  à  03/09/20  –  Diálogos  sobre  a
universidade que queremos; Dia 04/09/20 à 30/09/20 – Sistematização, redação e organização da
proposta; Dia 01/09/20 à 30/09/20 – Sistematização, redação e organização da proposta; Dia
01/10/20  à  08/10/20  –  REVISÃO  FINAL;  Dia  09/10/20  –  Envio  da  proposta  para  os
conselheiros.
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5. Observação: As votações foram nominais.

CONSIDERAÇÕES:

1 –  A pedido da Prof.ª Helga Maria Martins de Paula registramos a abstenção da professora
quanto a aprovação do cronograma, com a seguinte observação: “Eu me abstenho e gostaria que
ficasse  registrado  que  a  abstenção  se  dá  porque  esse  cronograma  deveria  ser  discutido  nas
instâncias nas quais fazemos parte, antes de votar para que a gente possa ter um debate ampliado,
inclusive sobre a metodologia e cronograma propostos, por isso a abstenção”.

2 – Sobre a metodologia da Redação, o Prof. Paulo José Cabral Lacerda sugeriu que a etapa de
metodologia do diálogo com a comunidade ficasse em aberto, pois a fase de diagnóstico seria
importante, considerando os Grupos de Trabalho anteriores e o que o Prof. Alessandro Martins
foi contatado previamente e concordou em auxiliar na etapa de discussão e de diálogo, de forma
ampliada. 

3  –  O  Prof.  João  Batista  Pereira  Cabral  intercedeu  pelos  estudantes  da  pós-graduação,
requisitando que ao menos uma das vagas dos estudantes fosse disponibilizada a estes.

4 –  O Prof. Paulo José Cabral Lacerda também sugeriu que o caminho mais fácil para a parte
pontual  do  Estatuto  da  Universidade  Federal  de  Jataí  fosse  feita  a  partir  do  Estatuto  da
Universidade  Federal  de  Goiás,  uma vez  que  toda  a  estrutura  da  UFJ  estava  alicerçada  no
Estatuto e Regimento da UFG. 

5 –  Os presentes  na  reunião  consideraram que as  etapas  dois  e  três  que  tratam dos  termos
redacionais e de construção do estatuto poderiam ser discutidos em outro momento, assim; foi
encerrada a reunião,  após a  Prof.ª  Giulena Rosa Leite  esclarecer  que o ponto de partida do
Estatuto da UFJ pode vir de outros documentos e que os membros podem consultar seus pares a
respeito do assunto. 

Nada mais  a  ser  relatado,  finalizamos esta  memória da reunião.  O material  da reunião será
disponibilizado aos membros da Comissão.

ANEXOS:

1 – Fichas de votações nominais.

2  –  Apresentação  da  presidência  da  comissão,  com as  alterações  inseridas  e  aprovadas  na
reunião.
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