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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 002/2013/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2013. 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze às quatorze horas e vinte e seis minutos 1 

reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a 2 

presidência do Prof. Alessandro Martins, Vice-Diretor do Câmpus Jataí da Universidade Federal de Goiás, os 3 

membros do Conselho Diretor: Prof. Flávio Ferreira Borges, representando a Coordenação do Curso de 4 

Ciência da Computação; Prof.ª Helga Maria Martins de Paula, Coordenadora do Curso de Direito; Prof. 5 

Marcos Gonçalves Santana, Coordenador do Curso de Educação Física Bacharelado; Prof. José Higino 6 

Damasceno Júnior, Vice Coordenador  do Curso de Física; Prof. Rodrigo Paschoal Prado, Coordenador do 7 

Curso de Fisioterapia; Prof. Evandro César Clemente, Coordenador do Curso de Geografia Licenciatura; 8 

Prof. Marcos Antônio de Menezes, Coordenador do Curso de História; Prof.ª Graciele Paraguaia Silveira, 9 

Vice Coordenadora do Curso de Matemática; Prof.ª Tatiana Diello Borges, Coordenadora do Curso de Letras 10 

Inglês; Prof. Ari Raimann, representando a Coordenação do Curso de Pedagogia; Prof.ª Marciana Gonçalves 11 

Farinha, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira, Coordenador do 12 

Curso de Química Licenciatura; Prof. João Batista Pereira Cabral, Coordenador do Mestrado em Geografia; 13 

Prof.ª Luciana Aparecida Elias Coordenadora do Mestrado Profissional em Matemática – PROFMAT; Prof.ª 14 

Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos Professores Associados; Prof. Érico Douglas Vieira, 15 

representante dos Professores Assistentes; Os Servidores: Alécio Perini Martins, Marcos Humberto Silva de 16 

Assis, Anne Oliveira, representando os servidores técnico-administrativos; A Discente Michaela Andrea 17 

Bette Camara, representante dos discentes. Verificado o “quórum”, o Senhor Presidente declarou abertos os 18 

trabalhos. Primeiro Ponto da Pauta: Apresentação dos resultados de estudos realizados pelo Conselho 19 

de Bibliotecas e com a presença da Prof.ª Divina das Dores de Paula Cardoso (Pró-Reitora de Pesquisa e 20 

Pós-Graduação da UFG). O Presidente iniciou a reunião falando sobre o ponto de pauta, que contava a 21 

presença da Prof.ª Divina das Dores de Paula Cardoso (Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da 22 

Universidade Federal de Goiás), Prof. Edward Madureira Brasil (Reitor da Universidade Federal de Goiás) e 23 

da Bibliotecária Valéria Maria Soledade de Almeida (Diretora da Biblioteca Central da Universidade Federal 24 

de Goiás). O Prof. Edward Madureira Brasil falou de sua agenda do período da manhã, disse que essa agenda 25 

foi programada no período da greve, disse que desde segunda-feira ele estava no MEC (Ministério da 26 

Educação e Cultura) e também na ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 27 

de Ensino Superior) participando de reuniões, em seguida ele passou a palavra para a Diretora da Biblioteca 28 

Central, a Bibliotecária Valéria Maria Soledade de Almeida, ela disse que no período da reeleição do reitor 29 

surgiu a necessidade de um aprimoramento do Sistema de Bibliotecas, os estudos foram atrasados devido a 30 

paralisação dos Técnicos Administrativos por dois anos consecutivos e dos docentes, esses ocorridos 31 

acabaram atrapalhando o andamento dos estudos, em seguida ela falou do avanço do livro eletrônico que se 32 
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tornava uma realidade a cada dia, disse que essa apresentação foi realizada em Catalão e Goiás e hoje ela 33 

fazia a última prestação de contas e apresentava o diagnóstico desse trabalho, disse que em junho será 34 

realizado um seminário sobre o assunto. Falou que a falta de Técnico Administrativos era realmente 35 

complicada, mas o MEC (Ministério da Educação) já havia se comprometido a chegar à proporção de quinze 36 

por um, disse que não seria tudo neste ano, mas era certo que neste ano e nos anos subsequentes teria a 37 

liberação de vagas, disse que achava que nesse sentido chegava ao fim das discussões e começavam as 38 

soluções. Disse que a partir do momento que passava essas informações para o Conselho Diretor, toda a 39 

comunidade acadêmica passava a ter conhecimento de questões que eram mais emergenciais e que ela sabia 40 

que o que foi pactuado como Governo Federal de recursos para o Câmpus Jataí chegou com acréscimo, disse 41 

que as necessidades do Câmpus Jataí eram crescentes e sempre que se chegava a resolução de um problema, 42 

ainda precisaria de mais recursos, pois a demanda crescia sempre. Falou que a Biblioteca tinha necessidades 43 

básicas de assistência estudantil e que em visita ao MEC (Ministério da Educação) ficaram acordados 44 

recursos extras que solucionarão boa parte dos problemas, disse ainda que foi conseguido com o Governo 45 

Estadual a liberação de R$ 4.700,000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais) para a construção da 46 

Biblioteca, disse que o projeto estava autorizado pelo Governador, apesar dessa autorização ter encontrado 47 

dificuldades dentro do próprio governo. Falou que o Prof. Walter Nilton Celestino estava encarregado de 48 

acompanhar isso junto ao Governo e parecia que havia uma saída jurídica para a situação, mas como não 49 

poderia esperar o MEC (Ministério da Educação) foi procurado e informado da necessidade urgente da 50 

biblioteca e assim que o projeto estiver pronto, poderá ser licitado. Disse que foi pedido também ao MEC 51 

(Ministério da Educação e Cultura) auxílio para assistências estudantis e reforço para um problema crítico 52 

que era a oneração com pagamento de pessoal devido a saída da Fundação Educacional de Jataí, disse que 53 

isso estava sendo trabalhado junto ao MEC (Ministério da Educação e Cultura) e que havia uma 54 

possibilidade de um aporte, um adicional para suprir as necessidades, além disso tinha o diálogo com a 55 

Prefeitura e existiam possibilidades de apoio. Disse que esse conjunto de ações resultava perspectivas 56 

melhores para o Câmpus Jataí e que estavam presentes na reunião com o MEC (Ministério da Educação e 57 

Cultura), os professores Orlando Afonso Valle do Amaral e Sandramara Matias Chaves, então era isso, disse 58 

que agora passaria para a apresentação dos resultados dos estudos. O Presidente disse que o Prof. Wagner 59 

Gouvêa dos Santos não estava presente devido a participação de reuniões em Goiânia, hoje ele participaria 60 

de uma banca de doutorado e amanhã será realizada a reunião do CONSUNI (Conselho Universitário). O 61 

Prof. Edward Madureira Brasil disse que iria se ausentar da reunião após a apresentação. A Prof.ª Divina das 62 

Dores de Paula Cardoso (Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG) agradeceu a todos a disposição 63 

para participação da reunião extraordinária, em seguida ela começou a falar do estudo, disse que foi 64 

realizado um seminário, falou do modelo de biblioteca que a universidade queria e disse que tudo foi 65 

discutido no estudo. O Prof. Edward Madureira Brasil disse que o diagnóstico resultado do estudo solicitado 66 

pela reitoria foi aprovado pelo Conselho Universitário, disse que havia uma lista de responsabilidades, como 67 

as compras informacionais e que as responsabilidades da administração local do Câmpus Jataí eram 68 

autorização de empréstimos, renovação online, reservas, alertas de devolução entre outros. A Prof.ª Luciana 69 

(Professora do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás) agradeceu a presença de todos e 70 
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disse que o estudo foi realizado a convite do Prof. Edward Madureira Brasil e que foi utilizado o modelo 71 

teórico da Lubisco, 2009 (dois mil e nove), disse que todas as respostas foram avaliadas com esse 72 

referencial, a partir do trabalho tudo foi avaliado a partir da resposta do participante e disse que no contexto 73 

acadêmico foi nível três (precário), formação, processos técnicos e desenvolvimento das coleções o nível foi 74 

dois (insuficiente), serviços aos usuários foi nível três (precário). Disse que muitas vezes o que ficava com 75 

nível dois em Jataí poderia ficar com nível cinco em Goiânia, local onde o serviço era executado, disse que 76 

esse era um resumo do estudo e que estava à disposição para questionamentos. A Prof.ª Alessandra Feijó 77 

Marcondes Viu questionou se no momento de fazer o planejamento da disciplina o livro que constava no 78 

planejamento deveria também constar no acervo da Biblioteca, ou se o planejamento deveria ser feito com 79 

base no acervo existente, pois se fosse assim não conseguiria atualizar o acervo. A Bibliotecária Valéria 80 

Maria Soledade de Almeida disse que quem orientava as compras dos livros eram os docentes. O Presidente 81 

disse que foi feito um estudo e muitos livros que constavam no acervo da Biblioteca não estavam descritos 82 

nos PPC’s (Projetos Pedagógicos dos Cursos) e essa era a dificuldade de hoje, disse que os pedidos deveriam 83 

atentar ao PPC (Projeto Pedagógico do Curso) com a bibliografia básica e complementar. A Prof.ª Alessandra 84 

Feijó Marcondes Viu disse que quando aprovava o PPC (Projeto Pedagógico do Curso) ele já estava 85 

desatualizado, então tinha que existir um mecanismo para atualizar o acervo. O Presidente disse que isso 86 

seria trabalhado. A Prof.ª Luciana (Professora do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de 87 

Goiás) disse que complementando a fala do Presidente, o que colocava no PPC (Projeto Pedagógico do 88 

Curso) era atualizado e os pedidos chegariam em dois mil e quatorze. A Prof.ª Vera Lúcia Banys disse que na 89 

Biblioteca não tinha quase nada no início do curso, então veio o recurso mais o PPC (Projeto Pedagógico do 90 

Curso) não mudou até este momento. A Bibliotecária Valéria Maria Soledade de Almeida disse que não tinha 91 

como fazer compras somente pelo PPC (Projeto Pedagógico do Curso), mas os cursos eram avaliados e 92 

tinham que cumprir o que estava documentado. Falou da intenção de criar o Conselho de Biblioteca em Jataí 93 

e disse que essa era uma das diretrizes traçadas no plano diretor. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias falou do 94 

problema de quando chegava livros que já constavam no acervo, disse que o curso tinha uma equipe, mas 95 

não sabia o que seria comprado ou o que foi comprado, então essa era a dificuldade para fazer essas listas e 96 

por isso saíam compras em duplicidade. Disse que títulos que tinham em somente uma editora como os 97 

livros da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática) que eram livros importantes, baratos que precisavam 98 

ser comprados, mas que não conseguia comprar, disse que tentou verificar isso com a Anne Oliveira. 99 

Continuou sua fala dizendo que outra coisa era a questão da doação, como faria isso, como fazer para que o 100 

livro ficasse aqui, disse que essa situação era antiga e que antes era tudo vinculado à Goiânia e que já 101 

recebeu uma doação e gostaria de saber se existia ainda essa porta, pois interessava ao Câmpus Jataí. A 102 

Bibliotecária Valéria Maria Soledade de Almeida disse que existia todo um processo em relação a isso, mas 103 

que estava aberto sim e que dependia da situação, mas que isso poderia acontecer sim, assim como o 104 

empréstimo entre Bibliotecas. Disse que ainda quanto a doação a Biblioteca era um espaço importante e 105 

necessitava de investimentos, falou que a chance de não conseguir comprar alguns livros era grande e que 106 

tinha também as exigências do SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores). Disse ainda 107 

que quanto a demora das compras era um problema recorrente em todos os campi e em Goiânia também. 108 
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Disse que Jataí e Catalão eram mais penalizados devido ao transporte, falou como funcionava o processo de 109 

compras e que tinha unidades que entregaram os pedidos dentro do prazo e outras nem entregaram seus 110 

pedidos. O Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira disse que gostaria de ter a informação de quando foi feita 111 

a compra, pois assim no próximo período eles teriam como elaborar a lista de compras. O Presidente disse 112 

que ocorria do fornecedor não entregar a compra e o valor ficar defasado. O Prof. Gildiberto Mendonça de 113 

Oliveira disse que a informação poderia ocorrer a partir da emissão da nota, pois saberia se o livro foi 114 

comprado com a emissão da nota. A Bibliotecária Valéria Maria Soledade de Almeida disse que a Biblioteca 115 

não negociava substituição, disse que quanto ao ano de 2012 (dois mil e doze), muitos pedidos foram 116 

prejudicados por causa da greve. O Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira disse que queria saber se tinha 117 

como ele saber se o livro foi comprado e se emitiu a nota. A Bibliotecária Anne Oliveira informou que em 118 

todos os anos a relação do que foi empenhado ou não era repassada aos coordenadores e que até o próximo 119 

conselho essas informações deverão ser repassadas. A Bibliotecária Valéria Maria Soledade de Almeida disse 120 

que a Biblioteca Central sempre publicava os itens adquiridos. Disse que se tivesse um sistema para 121 

depositar informações descentralizadas, poderia estabelecer prazos de empréstimos diferenciados, falou que 122 

seria realizada uma reunião para a descentralização das compras. A Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha pediu 123 

para a Bibliotecária Valéria Maria Soledade de Almeida falar um pouco sobre uma listagem que ela 124 

encaminhou, mas que não estava atualizada. A Bibliotecária Anne Oliveira disse que ocorreu uma 125 

informação cruzada e por isso ela apresentará a lista atualizada no próximo conselho. A Prof.ª Alessandra 126 

Feijó Marcondes Viu disse que a fala da Bibliotecária Valéria Maria Soledade de Almeida relatava a 127 

dificuldade do processo de compra, então ela perguntou à Pró-Reitora se tinha como pedir uma reformulação 128 

da legislação nesse sentido. A Prof.ª Divina das Dores de Paula Cardoso (Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-129 

Graduação da Universidade Federal de Goiás) respondeu que a legislação era a lei 8666 (oito mil seiscentos 130 

e sessenta e seis), a lei que tratava sobre licitações. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que 131 

quando descentralizasse isso de Goiânia, os professores terão que fazer parte do processo e que isso era 132 

complicado. A Prof.ª Divina das Dores de Paula Cardoso (Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da 133 

Universidade Federal de Goiás) disse que quem cuidava do SOLICITE (Sistema de Solicitação) da 134 

instituição era apenas uma pessoa, no DMP (Departamento de Material e Patrimônio) tinha um número 135 

reduzido, mas Jataí tomaria conta dos pedidos de Jataí e que era mais trabalho mesmo. A Prof.ª Alessandra 136 

Feijó Marcondes Viu disse que a preocupação não era com o trabalho e sim com a falta de preparo. O 137 

Presidente disse que isso foi falado antes e que o trabalho não será jogado para fazer, antes serão repassadas 138 

orientações. A Bibliotecária Anne de Oliveira disse que a equipe da Biblioteca do Câmpus Jataí estava 139 

sempre à disposição da comunidade acadêmica e propôs que os conselheiros participassem do seminário, em 140 

seguida ela encerrou sua fala agradecendo a todos. A Prof.ª Luciana (Professora do Curso de 141 

Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás) agradeceu a todos mais uma vez e se despediu. O 142 

Presidente disse que gostaria de formar o conselho de bibliotecas, porém não tinha mais quórum para 143 

votação do mesmo, então nas próximas reuniões o assunto poderia entrar em pauta, em seguida ele 144 

agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 145 

16:26 horas (dezesseis horas e vinte e seis minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira 146 
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Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue 147 

assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão............................................ 148 

Alessandro Martins_______________________________________________________________________ 149 

Alécio Perini Martins______________________________________________________________________ 150 

Alessandra Feijó Marcondes Viu_____________________________________________________________ 151 

Anne Oliveira____________________________________________________________________________ 152 

Ari Raimann_____________________________________________________________________________ 153 

Evandro César Clemente___________________________________________________________________ 154 

Érico Douglas Vieira______________________________________________________________________ 155 

Graciele Paraguaia Silveira_________________________________________________________________ 156 

Gildiberto Mendonça de Oliveira_____________________________________________________________ 157 

Helga Maria Martins de Paula_______________________________________________________________ 158 

João Batista Pereira Cabral_________________________________________________________________ 159 

José Higino Damasceno Júnior______________________________________________________________ 160 

Luciana Aparecida Elias___________________________________________________________________ 161 

Marciana Gonçalves Farinha________________________________________________________________ 162 

Marcos Antônio de menezes________________________________________________________________ 163 

Marcos Gonçalves Santana_________________________________________________________________ 164 

Marcos Humberto Silva de Assis_____________________________________________________________ 165 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro____________________________________________________________  166 

Michaela Andrea Bette Camara______________________________________________________________ 167 

Rodrigo Paschoal Prado____________________________________________________________________ 168 

Tatiana Diello Borges______________________________________________________________________ 169 

Marinalva de Oliveira Teixeira_____________________________________________________________ 170 


