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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS 

JATAÍ, REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2010. 

 Aos dez (10) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e dez (2010) às quatorze horas e 1 

quinze minutos (14:15) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob 2 

a presidência do Diretor em Exercício do CAJ, Prof. João Batista Pereira Cabral, os membros do 3 

Conselho Diretor: Profª. Márcia Dias, representando a Coordenação do Curso de Zootecnia; Prof. 4 

Roberto Menezes de Oliveira, Vice-Coordenador do Curso de Psicologia, Prof. Ari Raimann, 5 

Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof. Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de 6 

Engenharia Florestal; Profª. Ângela Lima Pereira, representando a Coordenação do Curso de 7 

Enfermagem; Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; 8 

Prof. Euter Paniago Júnior, Vice-Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Sérgio Silva Filgueira, 9 

representando a coordenação do Curso de Física; Profª. Rosane Freire Lacerda, representando a 10 

Coordenação do Curso de Direito; Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de 11 

Matemática; Prof. Wanderley de Souza Alencar, representando a Coordenação do Curso de Ciência 12 

da Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. 13 

Marcos Antonio de Menezes, Coordenador do Curso de História; Prof. Roberto Borges Filho, 14 

Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Roniel Paniago Lima, representando a Coordenação do 15 

Curso de Letras; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências 16 

Biológicas; Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof. Kleber 17 

Fernando Pereira e Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, representantes dos 18 

professores assistentes; Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini, representante dos professores 19 

adjuntos; Os Servidores Ricardo Porto Simões Mathias e Wesley Carmo Ramos, representando os 20 

servidores técnico-administrativos; O Acadêmico: Elias Menta Macedo representando os discentes; 21 

Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta – 22 

Informes –  Primeiro Informe: Direção do Campus Jataí – O Presidente informou que a Diretora 23 

Silvia Correa Santos está de licença maternidade e que ele estará a frente da direção até o mês de 24 

agosto de 2010 (dois mil e dez). Segundo Informe: Viagem do Reitor à Europa -  O Presidente 25 

informou que no período de 03 (três) a 21 (vinte e um) de fevereiro de dois mil e dez, o Reitor da 26 

UFG estará na Europa juntamente com o Governador visitando universidades em busca de 27 

parcerias. Terceiro Informe: Vagas do Curso de Artes Visuais -  O Presidente informou que são 6 28 

(seis) vagas e a comissão (formada pelos membros: Cecília Nunes Moreira, Henrique Almeida 29 
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Fernandes, Christian Dias Cabacinha e o Discente Elias Menta Macedo) que estudou a viabilidade 30 

do curso irá reunir-se com a direção ainda nesta semana para verificar a distribuição das vagas, pois 31 

a decisão deve ser passada no Conselho Diretor o mais breve possível. Quarto Informe:  32 

Agendamento para aulas práticas para o primeiro semestre de dois mil e dez – O Presidente 33 

solicitou às coordenações que apresentem até o dia 15/03/2010 (quinze de março de dois mil e dez) 34 

o agendamento para as aulas de campo para o primeiro semestre e as mesmas devem ser marcadas 35 

para iniciarem após esta data. Quinto Informe – Liberação de ônibus para evento científico - O 36 

Presidente solicitou que as às coordenações que apresentem a previsão de participação até o dia 37 

15/03/2010 (quinze de março de dois mil e dez), lembrando que nestes casos terão prioridades os 38 

cursos que não foram atendidos em dois mil e nove. Sexto Informe –  Apoio para participação em 39 

eventos (congressos) – Serão disponibilizados para o ano de dois mil e dez o valor de R$ 40 

100.000,00 (cem mil) reais, sendo que 70% (setenta por cento) serão para os docentes e 30% (trinta 41 

por cento) para os técnico-administrativos, no caso dos docentes os critérios para liberação do apoio 42 

serão definidos pela Assessoria de Pesquisa e Pós-graduação e as propostas serão apresentadas ao 43 

conselho diretor, lembrando que professores substitutos e da Fundação Educacional de Jataí não 44 

podem solicitar este auxílio pela UFG, no caso dos técnicos os critérios para liberação do apoio 45 

deve ser definido entre seus pares. Sétimo Informe – Projetos – O Presidente informou que quem 46 

for apresentar projetos PROLICEN, PIBIC e PROBEC, deve lembrar que a próxima reunião 47 

ordinária será no dia 17/03/2010 (dezessete de março de dois mil e dez) e que os projetos devem 48 

passar pelo comitê de ética. Oitavo Informe – Matrículas dos Calouros – O Presidente solicitou 49 

aos coordenadores de Cursos que nesta quinta e sexta-feira  na realização das matrículas dos 50 

calouros, que apóiem no sentido de não permitir que ocorram trotes e disse ainda que a direção 51 

tomará as mesmas providências do ano passado para que não ocorram trotes no Campus. Nono 52 

Informe – Solicitação de Material de Consumo – O Presidente solicitou que as coordenações 53 

encaminhem para a direção os pedidos de material de consumo até o dia 15/03/2010 (quinze de 54 

março de dois mil e dez). As compras de equipamentos neste ano serão para os cursos do REUNI ou 55 

para os cursos que não conseguiram equipamentos. Décimo Informe – Cópias de Planos de 56 

Cursos – O Presidente comunicou que estão liberadas cópias na copiadora xerocópia para os planos 57 

de cursos, as coordenações devem retirar autorização com a Secretária Executiva Marinalva de 58 

Oliveira (Unidade Jatobá) e com a Sibele no RH (Unidade Riachuelo), as coordenações serão 59 

encarregadas de ir até a copiadora para tirar as cópias. Décimo Primeiro Informe – Funções 60 

Gratificadas – O Presidente informou que foram liberadas funções gratificadas (FG1) para os 61 

coordenadores que não tem gratificação, foram beneficiadas as seguintes coordenações: Educação 62 

Física, Engenharia Florestal, Enfermagem, História, Geografia, Fisioterapia, Ciências Biológicas, 63 

Letras e Biomedicina. Informou ainda que as coordenações dos cursos de pós-graduação (mestrado) 64 
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ainda estão sem gratificação, mas a direção irá buscar junto a PRPPG uma forma de resolver essa 65 

questão. Décimo Segundo Informe – Auxílio para eventos científicos no Campus Jataí 66 

(semanas, seminários, congressos) – O Presidente informou que o prazo para solicitar apoio para 67 

eventos científicos no CAJ será até o dia 15/03/2010 (quinze de março de dois mil e dez) e terão  68 

prioridade os eventos multidisciplinares, então as coordenações devem encaminhar os pedidos à 69 

direção para que sejam analisados e atendidos no que for possível. Segundo Ponto da Pauta –  70 

Apreciação das Atas: 17/06/2009, 02/09/2009, 23/09/2009, e 16/12/2009 – A Profª. Luciana 71 

Aparecida Elias disse que a ata do dia 23/09/2009 (vinte e três de setembro de dois mil e nove) 72 

apresenta alguns problemas e deve ser revisada, então esta ata foi retirada da pauta e volta no 73 

próximo conselho diretor para apreciação. Em discussão a ata do dia 17/06/2009 (dezessete de 74 

junho de dois mil e nove), em seguida em votação a ata foi aprovada com o registro de 08 (oito) 75 

votos favoráveis e 07 (sete) abstenções. Em discussão a ata do dia 02/09/2009 (dois de setembro de 76 

dois mil e nove), em seguida em votação a ata foi aprovada com o registro de 06 (seis) votos 77 

favoráveis e 10 (dez) abstenções. Em discussão a ata do dia 16/12/2009 (dezesseis de dezembro de 78 

dois mil e nove), em seguida em votação a ata foi aprovada com o registro de 06 (seis) votos 79 

favoráveis e 11 (onze) abstenções. Terceiro Ponto da Pauta - Critérios para o uso de substitutos 80 

para licença de qualificação, relatado pelo Prof. Henrique Almeida Fernandes com a seguinte 81 

redação: “Seguem abaixo os critérios definidos em reunião realizada no dia 19/01/2010 pela 82 

comissão designida pela Diretora do Campus, a Prof. Silvia Correa Santos e corrigidos durante a 1a. 83 

Reunião Extraordinária do Conselho Diretor realizada no dia 10/02/2010.1º – A licença para 84 

qualificação com substituto não poderá ultrapassar 2 anos para mestrado ou 3 anos para doutorado. 85 

O pedido de prorrogação da licença, quando ultrapassado esse tempo, deverá ser protocolado junto 86 

à coordenação do curso do professor interessado. Caso o pedido seja deferido, a coordenação do 87 

curso em questão se responsabilizará por todo o ônus decorrente de tal prorrogação, inclusive pelo 88 

possível atraso na liberação de outro docente do curso e pela carga horária do professor já que o 89 

mesmo não terá direito a substituto durante o tempo excedente; 2º – O número de substitutos que 90 

cada curso terá direito corresponderá a 10% de seu quadro de professores efetivos federais no 91 

regime de Dedicação Exclusiva e para tanto, deverá ser respeitado as regras de arredondamento. 92 

Para agilizar o processo de qualificação dos professores, o curso que não for utilizar os seus 93 

substitutos por um determinado tempo poderá emprestá-los para outros cursos para que os mesmos 94 

possam liberar seus professores para qualificação. Este empréstimo deverá ser acordado e 95 

documentado entre as coordenações interessadas e tal documento deverá ser referendado pelo 96 

Conselho Diretor deste Campus; 3º -  Para garantir a qualidade no ensino, pesquisa e extensão de 97 

cada curso e portanto do Campus Jataí, cada curso terá direito a liberar no máximo 30% de seu 98 

quadro de professores efetivos no regime de Dedicação Exclusiva (professores da fundação e 99 
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federais) para qualificação, respeitando as regras de arredondamento”.  Em discussão a Profª. Luciana 100 

Aparecida Elias disse que o doutorado em matemática não se faz em três anos. O Prof. Henrique Almeida 101 

Fernandes disse que esse critério é para agilizar o processo, pois tem muitos professores querendo se 102 

qualificar. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares falou que os 10 % (dez por cento) deve ser 103 

calculado com os efetivos federais, pois a FEJ tem substituto próprio. A Profª. Cecília Nunes Moreira sugeriu 104 

que a redação seja 10 % (dez por cento) do quadro efetivo federal do curso  e que determine também três 105 

anos para que o professor termine o doutorado. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que a redação 106 

deve conter dois anos para mestrado e três anos para doutorado. O Prof. Ari Raimann falou que o Curso de 107 

Pedagogia tem muitos professores da FEJ e sugeriu que seja considerado todo o quadro efetivo Federal e da 108 

FEJ. O Presidente comentou que um professor da FEJ não pode ser substituído por professor federal. O Prof. 109 

Wanderley de Souza Alencar falou que seria necessário a definição de aprovar naquele momento os critérios 110 

e os mesmos passam a valer deste momento ou que estabelecesse um prazo para vigência, disse também que 111 

deve-se fazer ressalvas quanto aos ônus assumidos pela coordenação, quanto a prorrogação do prazo. O Prof. 112 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares disse que na última reunião do conselho ficou acordado que 113 

os pedidos de afastamento só seriam aprovados após as normas. A Profª. Cecília Nunes Moreira pediu que o 114 

documento fique mais claro. A Profª. Luciana Aparecida Elias disse que se as coordenações podem se 115 

organizar então o processo não está engessado, pois trata-se de um acordo interno entre as coordenações e 116 

em seguida solicitou que fosse discutida presença dos professores de 20 (vinte) horas do Campus, pois eles 117 

também são efetivos. O Presidente esclareceu que tanto o professor de 20 (vinte) horas, quanto o de 40 118 

(quarenta) horas DE tem o direito de afastamento sim. Em seguida o Presidente falou que o ponto sobre 119 

Critérios para o uso de substitutos para licença de qualificação seria retirado da pauta e pediu um 120 

estudo melhor para que o mesmo volte a pauta na primeira reunião do mês de março. O Prof. Ari 121 

Raimann propôs que os processos de afastamento continuem. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo 122 

Nunes Soares propôs que sejam votados os destaques do relato do Professor Henrique. Em votação a 123 

proposta número um do Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares obteve 2 (dois) votos e a 124 

segunda proposta do Presidente de retirar o ponto obteve 16 (dezesseis) votos. O Prof. Marcos Antonio 125 

Menezes solicitou que fossem aprovados os processos de afastamento. O Prof. Christian Dias Cabacinha 126 

pediu que fossem revisadas as atas nas quais fala de que nenhum processo de afastamento seja apreciado 127 

antes das normas. O Prof. Giovanni Cavichiolli Petrucelli disse que os processos foram abertos no mês de 128 

dezembro um no dia 09 (nove) e o outro no dia 22 (vinte e dois). A Profª. Cecília Nunes Moreira pediu para 129 

que vote o processo do dia nove e deixe o do dia vinte e dois para depois da aprovação dos critérios. O Prof. 130 

Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares pediu que fosse tomada a decisão de paralisar os processos 131 

ou definir as regras ou se aprova os processos sem o professor substituto até que se definam as normas. O 132 

Prof. Euter Paniago Júnior disse que temos problemas com a agilidade nos processos então ou resgata a 133 

decisão do conselho se realmente ficou acordado de não apresentar nenhum processo antes das normas ou 134 

aceite os processos que chegarem e use as normas antigas. Disse ainda que deve ser cobrada agilidade no 135 

processo de definição dos critérios ou qualquer outra situação seria injusta. O Prof. Ari Raimann disse que 136 
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em nenhum momento na comissão de elaboração dos critérios foi dito que estava proibida a apresentação de 137 

processos de afastamento e sugeriu que o conselho aprecie e aprove os processos condicionalmente até que 138 

verifique as atas do conselho. Neste momento fomos às propostas: Primeira proposta do Prof. Christian Dias 139 

Cabacinha e da Profª. Cecília Nunes Moreira, apreciar somente o processo com entrada em nove de 140 

dezembro, para esta proposta foram registrados 8 (oito) votos; Segunda proposta do Prof. Fabrízzio 141 

Alphonsus Alves Melo Nunes Soares de avaliar o processo sem assegurar substituto, para esta proposta 142 

foram registrados 2 (dois) votos. Então ficou definido que apenas o processo com entrada no dia 09 (nove) 143 

de dezembro de dois mil e nove seria apreciado. Em seguida foi realizada a votação para que nenhum 144 

processo posterior a data de nove de dezembro de dois mil e nove, poderá ser apreciado, processos posterior 145 

a data citada somente será apreciado após a definição dos critérios para o uso de substitutos para licença 146 

de qualificação. Em votação foram registrados 17 (dezessete) votos favoráveis e 2 (duas) 147 

abstenções. Neste momento o Prof. Ari Raimann esclareceu aos conselheiros que na comissão de 148 

avaliação dos critérios consta o nome da Profª. Camila que na época da constituição da comissão 149 

era coordenadora do curso, então ele como coordenador do curso assumiu o lugar na comissão. 150 

Neste momento houve uma inversão na pauta e o ponto apreciado foi o Décimo nono ponto da 151 

pauta: SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO): 152 

Profª. Soraia Rodrigues Chaves – do Interesse do Curso de Pedagogia, relatado pela Comissão do Conselho 153 

Diretor e lido pelo Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, parecer favorável ao processo. Em discussão o Prof. 154 

Ari Raimann disse que a coordenação do curso definiu que a saída da professora está condicionada a 155 

liberação do professor substituto. Em votação foram registrados 15 (quinze) votos favoráveis e 2 (duas) 156 

abstenções, aprovando o parecer do relator favorável ao processo. Quarto Ponto da Pauta : PROJETO DE 157 

PESQUISA: Análise da trajetória acadêmica em Fisioterapia UFG/CAJ – Coordenador: Prof. Roberto 158 

Borges Filho – do Interesse do Curso de Fisioterapia, relatado pelo Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, o relato 159 

sugeriu readequações na carga horária. Em discussão o Prof. Christian Dias Cabacinha disse que deve-se 160 

definir critérios para as questões de carga horária. O Presidente disse que irá solicitar a Assessoria de 161 

Pesquisa e Pós-Graduação que faça um estudo e defina esta questão. Após muitas discussões o Prof. Roberto 162 

Borges Filho pediu vistas do processo. Quinto ponto da pauta: Aprovação de Resultado de Concurso:  163 

23070.002751/2009-89 – Enfermagem Cirúrgica – do Interesse da Coordenação do Curso de Enfermagem, 164 

relatado pelo Presidente do Conselho Diretor. Em discussão e em seguida em votação foram registrados 11 165 

(onze) votos favoráveis. Sexto ponto da pauta - Aprovação de Resultado de 166 

Concurso:23070.007345/2009-11 – Física Experimental / Subárea: Física da Matéria Condensada - do 167 

Interesse da Coordenação do Curso de Física, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor. Em discussão e 168 

em seguida em votação foram registrados 15 (quinze) votos favoráveis. Sétimo ponto da pauta - 169 

Aprovação de Resultado de Concurso: 23070.018637/2009-71 – Morfologia dos Animais- do Interesse da 170 

Coordenação do Curso de Medicina Veterinária, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor. Em discussão 171 

e em seguida em votação foram registrados 18 (dezoito) votos favoráveis. Oitavo ponto da pauta - 172 

Aprovação de Resultado de Concurso: 23070.018633/2009-92 – Geografia Física - o Interesse da 173 
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Coordenação do Curso de Geografia, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor. Em discussão e em 174 

seguida em votação foram registrados 15 (quinze) votos favoráveis. Nono ponto da pauta - Aprovação de 175 

Resultado de Concurso: 23070.018640/2009-94 – Microbiologia Geral, Veterinária e de Alimentos -  do 176 

Interesse da Coordenação do Curso de Medicina Veterinária, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor. 177 

Em discussão e em seguida em votação foram registrados 15 (quinze) votos favoráveis. Décimo ponto da 178 

pauta - Aprovação de Resultado de Concurso: 23070.018634/2009-37 – Políticas Educacionais – do 179 

Interesse da Coordenação do Curso de Pedagogia, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor. Em 180 

discussão e em seguida em votação foram registrados 15 (quinze) votos favoráveis. Décimo primeiro ponto 181 

da pauta - Aprovação de Resultado de Concurso: 23070.018642/2009-83 – Ecologia Florestal – do 182 

Interesse da Coordenação do Curso de Engenharia Florestal, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor. 183 

Em discussão e em seguida em votação foram registrados 16 (dezesseis) votos favoráveis. Os próximos seis 184 

pontos foram relatados em bloco. Décimo segundo ponto da pauta - NÚCLEO LIVRE: Tópicos especiais 185 

em análise do comportamento: Psicologia do Esporte – Coordenador: Prof. Marcelo Borges Henriques – do 186 

Interesse do Curso de Psicologia, relatado pelo Prof. Roberto Menezes de Oliveira; Décimo terceiro ponto 187 

da pauta - NÚCLEO LIVRE: Farmacologia comportamental da Drogadicção: Paradigma respondente – 188 

Coordenador: Prof. André Amaral Bravin – do Interesse do Curso de Psicologia, relatado pelo Prof. Roberto 189 

Menezes de Oliveira; Décimo quarto ponto da pauta - NÚCLEO LIVRE: Tópicos sobre amputações – 190 

Coordenadora: Profª. Patrícia de Sá Barros – do Interesse do Curso de Fisioterapia, relatado pelo Prof. 191 

Roberto Borges Filho; Décimo quinto ponto da pauta - NÚCLEO LIVRE: Tópicos especiais do aparelho 192 

locomotor – Coordenadora: Profª. Ana Lúcia Rezende Souza – do Interesse do Curso de Fisioterapia, 193 

relatado pelo Prof. Roberto Borges Filho; Décimo sexto ponto da pauta - NÚCLEO LIVRE: Tópicos de 194 

relaxamento – Coordenadora: Profª. Ana Lúcia Rezende Souza – do Interesse do Curso de Fisioterapia, 195 

relatado pelo Prof. Roberto Borges Filho; Décimo Sétimo ponto da pauta - NÚCLEO LIVRE: Física 196 

Ambiental – Coordenador: Prof. Roosevelt Alves da Silva – do Interesse do Curso de Física. Em discussão e 197 

em seguida em votação todos os núcleos livres foram aprovados com o registro de 17 (dezessete) votos 198 

favoráveis. Décimo Oitavo ponto da pauta - RELATÓRIO SEMESTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO ( 199 

DOUTORADO): Profª. Suely Lima de Assis Pinto – do Interesse do Curso de Pedagogia. Relator: Comissão 200 

do Conselho Diretor. Este processo foi retirado da pauta, pois não veio o relato para o conselho. Vigésimo 201 

ponto da pauta - SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO  PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO 202 

(DOUTORADO): Profª. Eva Aparecida de Oliveira – do Interesse do Curso de Pedagogia. Relator:  203 

Comissão do Conselho Diretor. Conforme definido no terceiro ponto desta ata, este ponto foi retirado de 204 

pauta. Vigésimo primeiro ponto da pauta - CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HISTÓRIA 205 

CULTURAL: NARRATIVAS E LINGUAGENS: do Interesse do Curso de História, relatado pelo Prof. 206 

Ari Raimann, parecer favorável, em discussão e seguida em votação foram registrados 16 (dezesseis) votos 207 

favoráveis ao parecer do relator. Vigésimo segundo ponto da pauta - Outros assuntos – O Acadêmico 208 

Elias Menta Macedo informou sobre a calourada 2010 que ocorrerá nos dias 27/02 (vinte e sete de fevereiro), 209 

06/03 (seis de março) e 11 e 12/03 (onze e doze de março) com as temáticas: meio ambiente, direitos 210 

humanos e artes, nos últimos dois dias serão ministrados mini-cursos e oficinas, quem tiver o interesse em 211 
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participar é só encaminhar as propostas para o Prof. Alípio Rodrigues de Sousa Neto ou para o e-mail da 212 

secretaria executiva do Campus.O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva questionou quanto aos SICAD’s . O 213 

Presidente respondeu que serão apreciados na reunião da próxima semana. A Profª. Márcia Dias informou 214 

que existe a possibilidade do Campus ter uma tenda na tecnoshow comigo em Rio Verde, e questionou se 215 

alguém tem o interesse. O Prof. Wanderlei de Souza Alencar disse que a questão de divulgação é muito 216 

importante, pois tem pessoas em Jataí que não sabem da existência do Campus na cidade. O Prof. Marcos 217 

Antonio Menezes disse que o Campus necessita com urgência de uma divulgação que atinja pelo menos um 218 

raio de 500 (quinhentos) quilômetros. O Prof. Euter Paniago Júnior falou sobre o projeto Rondon do qual ele 219 

participou neste mês e disse que a 100 (cem) quilômetros de Jataí tem pessoas que não sabem da existência 220 

do Campus por aqui. O Prof. Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares sugeriu que quando for debater 221 

sobre divulgação, que sejam convidados o pessoal que organiza a olimpíada de matemática para uma 222 

parceria. O Acadêmico Elias Menta Macedo disse que para essa divulgação, deve-se ter a participação dos 223 

discentes. O Prof. Christian Dias Cabacinha disse que tem preocupação quanto a divulgação e disse também 224 

que acha que os campi do interior devem cobrar o auxílio de Goiânia, pois lá tem dinheiro para divulgação. 225 

Disse ainda que os alunos devem ter orgulho da instituição na qual estudam. O Prof. Fabrízzio Alphonsus 226 

Alves Melo Nunes Soares sugeriu que no vestibular a segunda opção seja de campus e não de curso. O 227 

Presidente disse que fará o que for possível para resolver a questão de divulgação. Nada mais havendo a 228 

tratar, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião às 16:59 horas (dezesseis horas e cinquenta e nove 229 

minutos), com a presença dos seguintes conselheiros: Profª. Márcia Dias, representando a Coordenação do 230 

Curso de Zootecnia; Prof. Roberto Menezes de Oliveira, Vice-Coordenador do Curso de Psicologia, Prof. Ari 231 

Raimann, Coordenador do Curso de Pedagogia; Prof. Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de 232 

Engenharia Florestal; Profª. Ângela Lima Pereira, representando a Coordenação do Curso de Enfermagem; 233 

Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física; Prof. Euter Paniago 234 

Júnior, Vice-Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes, Coordenador do 235 

Curso de Física; Profª. Rosane Freire Lacerda, representando a Coordenação do Curso de Direito; Profª. 236 

Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; Prof. Wanderley de Souza Alencar, 237 

representando a Coordenação do Curso de Ciência da Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, 238 

Coordenador do Curso de Química; Prof. Marcos Antonio de Menezes, Coordenador do Curso de História; 239 

Prof. Roberto Borges Filho, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Roniel Paniago Lima, 240 

representando a Coordenação do Curso de Letras; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do 241 

Curso de Ciências Biológicas; Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; 242 

Prof. Kleber Fernando Pereira e Prof.Fabrízzio Alphonsus Alves Melo Nunes Soares, representantes dos 243 

professores assistentes; Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini, representante dos professores adjuntos; Os 244 

Servidores Ricardo Porto Simões Mathias e Wesley Carmo Ramos, representando os servidores técnico-245 

administrativos; O Acadêmico:Elias Menta Macedo representando os discentes, da qual, para constar, eu, 246 

Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pela 247 

Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação................................................... 248 

João Batista Pereira Cabral_______________________________________________________ 249 
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