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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 003/2014/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2014. 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze as quatorze horas e quinze minutos 1 

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

presidência do Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de 3 

Goiás, os membros do Conselho Diretor: Prof.ª Martha Ribeiro Bonilha, representante do Curso de 4 

Biomedicina; Prof. Luís Antônio Serrão Contim, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado; 5 

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

Mattos Santa Rita, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura; Prof. André Felipe Soares de 7 

Arruda, representante do Curso de Direito; Prof.ª Juliana Rodrigues, representante do Curso de Enfermagem; 8 

Prof. Robson Schaff Corrêa, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal, Prof.ª Sabrina Toffoli Leite, 9 

Representante do Curso de Educação Física Bacharelado; Prof. Evandro César Clemente, Coordenador do 10 

Curso de Geografia Licenciatura; Prof.ª Maria José Rodrigues, Representante do Curso de Geografia 11 

Bacharelado; Prof. Murilo Borges Siva, Representante do Curso de História; Prof. Fabiano Silvestre Ramos, 12 

Representante do Curso de Letras Inglês; Prof.ª Coraci Helena do Prado Representante do Curso de Letras 13 

Português; Prof. Fernando Ricardo Moreira, Representante do Curso de Matemática; Prof.ª Elisângela da 14 

Silva Santos, Representante do Curso de Pedagogia; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Mestrado 15 

em Agronomia; Prof.ª Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Mestrado em Matemática – PROFMAT; 16 

Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, Coordenador do Curso de Química Bacharelado; Prof.ª Erin 17 

Caperuto de Almeida, Representante do Curso de Zootecnia; Prof.ª Cecília Nunes Moreira representando os 18 

Professores Adjuntos; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Presidente da CIS; Prof. Alessandro Martins, 19 

Vice-Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás; Os Servidores: Alécio Perini Martins, 20 

Christofer Gustavson Prado, representando os servidores técnico-administrativos. Verificado o “quórum”, o 21 

Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. Primeiro Ponto da Pauta: Informes – Primeiro Informe: 22 

Prazo do SICAD (Sistema de Cadastro das Atividades Docentes) - O Presidente disse que gostaria de 23 

relembrar a todos o Prazo do SICAD (Sistema de Cadastro das Atividades Docentes), ele disse que o 24 

preenchimento/alterações do RADOC (Relatório de Atividades Docentes) se encerraria no dia 28/02/2014 25 

(vinte e oito de fevereiro de dois mil e quatorze). Em seguida o Presidente disse que tinha uma Proposta de 26 

Adiamento do início das aulas para 10 (dez) de março de 2014 (dois mil e quatorze) e não no dia 06 27 

(seis) de março de 2014 (dois mil e quatorze), conforme previsto no calendário. O Presidente disse que a 28 

solicitação de alteração era pelas seguintes razões: Disse que havia a intenção de fazer toda a mudança, pois 29 

será liberado o prédio de Ciências Humanas e também o Bloco de Gabinete dos Professores, disse que tinha 30 

que aproveitar esse período de carnaval para logo em seguida aproveitar e realizar toda a mudança, pois 31 

antes a maioria dos professores estava em período de férias, então este será o único momento de realizar a 32 

mudança do pessoal para os novos prédios antes de iniciarem as aulas. Disse que para tanto seria necessário a 33 
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aprovação no Conselho Diretor dessa alteração, em vez de iniciar as aulas no dia 06 (seis) de março de 2014 34 

(dois mil e quatorze), mudaria o início das aulas para 10 (dez) de março de 2014 (dois mil e quatorze), disse 35 

que gostaria de colocar essa proposta com o ponto de pauta e em votação. O Prof. André Felipe Soares de 36 

Arruda questionou se a data proposta seria dia 10 (dez) de março de 2014 (dois mil e quatorze)? O Presidente 37 

confirmou e disse que para ter uma alteração no calendário, primeiro a proposta tinha que ser aprovada pelo 38 

Conselho Diretor, em seguida seria submetida à PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação), que avaliará como 39 

será feita a substituição desses dois dias. O Prof. Alessandro Martins disse que quanto a essa proposta foi 40 

falado com o Pró-Reitor de Graduação e ele deixou a Regional Jataí com total liberdade de fazer essa 41 

alteração e junto com ele a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes e reunião com os coordenadores de 42 

graduação para avaliar essa carga horária, para verificar como esses dois dias serão cumpridos. O Presidente 43 

falou que a Regional Jataí poderia contar como dias letivos algumas atividades, por exemplo, dessa semana 44 

de primeiro encontro acadêmico e que não precisava ser quinta e sexta-feira exatamente. Em votação a 45 

proposta de adiamento do retorno às aulas, foram registrados 18 (dezoito) votos favoráveis e 4 (quatro) 46 

abstenções, então ficou aprovado o início das aulas para 10 (dez) de março de 2014 (dois mil e quatorze). O 47 

Presidente solicitou que todos permanecessem até o final da reunião, pois, estava no limite do quórum. 48 

Segundo Ponto da Pauta: Apreciação das Atas: 07/11/2012; 29/01/2014 e 05/02/2014. Em apreciação a 49 

ata do dia 07/11/2012 (sete de novembro de dois mil e doze), sem solicitações de alterações ou correções. 50 

Em apreciação a ata do dia 29/01/2014, o Prof. Luís Antônio Serrão Contim disse que a partir da linha 52 51 

(cinquenta e dois) sobre a verticalização do prédio da Unidade Riachuelo, houve alguns protestos por parte 52 

do Conselho Diretor devido a decisão de destinar a verba da Prefeitura para aquela construção, sem haver 53 

isso passado pelo Conselho Diretor e houve a solicitação de discussão, então ele gostaria que fosse registrado 54 

em ata esses protestos, ou, pelo menos, o dele, pois o dele, com certeza, teve, houve protestos, mas não 55 

estavam registrados em ata e ele gostaria que constasse na ata. O Presidente disse que pedirá para a 56 

Secretária do Conselho Diretor Marinalva de Oliveira Teixeira para incluir a fala do professor, o protesto na 57 

ata, disse que a gravação seria consultada e colocada exatamente como foi falado. Em seguida o Prof. Luís 58 

Antônio Serrão Contim disse que a partir da linha 327 (trezentos e vinte e sete) sobre o recurso do Concurso 59 

de Psicologia Médica e Clínica, ele disse que consta na ata apenas que ele questionou a participação da Prof.ª 60 

Eliana Melo Machado Moraes na recorreção da prova, mas ele gostaria que constasse em ata que teve uma 61 

solicitação para o Conselho questionando porque ela não era da área do concurso, além disso, ele solicitou 62 

também que fosse registrado em ata que o Presidente esclareceu que a participação da Prof.ª Eliana Melo 63 

Machado Moraes, nesta banca, nesse concurso se devia a avaliação da prova didática, isso foi esclarecido 64 

aqui em Conselho Diretor e ele gostaria que isso fosse registrado em ata. Disse que gostaria também que 65 

fosse registrado em ata que esse recurso foi interposto, onde o candidato solicitava a recorreção da prova 66 

escrita e ele (Prof. Luís Antônio Serrão Contim) argumentou que a professora Eliana Melo Machado Moraes 67 

não poderia ter participado da recorreção da prova escrita por não ser da área técnica de competência dela e 68 

dessa forma isso poderia comprometer o novo resultado que foi aprovado em Conselho Diretor, então ele 69 

gostaria que isso fosse registrado em ata, apesar de que o recurso foi aprovado pelo Conselho Diretor e ele 70 

gostaria que a sua reclamação fosse registrado em ata. O Presidente pediu que o professor passe na secretaria 71 
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para ouvir a gravação, para que seja registrada em ata o que constar na gravação. Em apreciação a ata do 72 

dia 05/02/2014 (cinco de fevereiro de dois mil e quatorze). A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que linha 73 

123 (cento e vinte e três) em sua fala ela gostaria que fosse corrigido para “A Prof.ª Cecília Nunes Moreira 74 

sugeriu a delimitação da carga horária máxima para cada atividade e não da carga horária mínima, pois do 75 

contrário limitaria as atividades de quem trabalhava muito”. O Prof. André Felipe Soares Arruda solicitou 76 

que a partir da linha 158 (cento e cinquenta e oito) parecia que a informação do Prof. Renato Brandão: “O 77 

Prof. Renato Luiz Barbosa Brandão disse que os professores do curso fizeram os relatórios com a carga 78 

horária extrapolada como um ato de protesto quanto a situação do curso”. O Prof. André Felipe Soares 79 

Arruda disse que isso foi feito de acordo com orientações. O Presidente questionou se ele queria que 80 

acrescentasse “de acordo com orientações” o professor disse que sim, pois dava a impressão que eles 81 

burlaram a lei, mas foi feito de acordo com orientações. O Presidente disse que então seria: “os professores 82 

do curso de acordo com orientações fizeram os relatórios com a carga horária extrapolada e assim o fizeram 83 

como um ato de protesto quanto a situação do curso”. Após apreciação das atas, com as devidas correções 84 

procedeu-se com a votação, as atas foram aprovadas com o registro de 16 (dezesseis) votos favoráveis e 8 85 

(oito) abstenções. Neste momento o Presidente passou a palavra para o Prof. Alessandro Martins, o professor 86 

disse que tem recebido solicitações de informações quanto ao pagamento de bolsas, pois desde o início do 87 

mês que muitas bolsas não foram pagas (PROBEC, PROLICEN, Permanência) e em contato com o setor 88 

financeiro da universidade o DCF (Departamento de Contabilidade e Finanças) e também com a própria 89 

PROAD (Pró-Reitoria de Administração e Finanças) ele foi informado que o pagamento não havia sido 90 

efetuado devido ao não ter ocorrido alguns repasses de verba pelo Governo Federal para proceder com esse 91 

pagamento, disse ainda que informações prévias repassadas tanto pelo Pró-Reitor, quanto pelo pessoal 92 

responsável, segundo essas informações neste ano comparado com os outros anos, os recursos da união 93 

estavam sendo liberados semana a semana, então a matéria de pagamento das instituições estavam atrasadas, 94 

porque ainda não foram repassadas, disse ainda que a partir de hoje os repasses começaram a ocorrer, então 95 

essa era a informação para quem tinha bolsistas nessa condição. Em seguida o Prof. Alessandro Martins disse 96 

que foi repassado na última semana o quantitativo do orçamento da União para a Universidade Federal de 97 

Goiás e essa alocação será feita também para as regionais e para as unidades de Goiânia. Disse que estava 98 

finalizando o processo de prestação de contas de bens para 2013 (dois mil e treze) e com base no orçamento 99 

que ficou em média nove bilhões de custeio e quatro milhões de capital somando todas as rubricas, disse que 100 

agora em março estavam trabalhando para estruturar todo esse processo de montagem de planilhas para 101 

apresentação ao Conselho. Disse que tinha que estimar os valores para poder adiantar os trabalhos, pois este 102 

era um ano atípico com copa e eleições que tinha dificuldade com o governo mostrando como na última 103 

semana tinha informações que haverá corte de orçamentos previamente aprovados, a priori foi informado que 104 

isso não ocorreria com a educação e a saúde, mas informações do Pró-Reitor Carlito disse que em reunião 105 

em Brasília, ele ficou sabendo que havia a possibilidade de corte de recurso também para a educação. Disse 106 

que era necessário começar a trabalhar o quanto antes no processo de compras de materiais para a Regional 107 

Jataí. Disse que a Universidade estava em alteração dos sistemas de informações e acessos e foi comprado 108 

um sistema novo, utilizado pela Universidade Federal de Rio Grande do Norte, então os sistemas SAG, 109 
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SOLICITE, SIEC poderão operar com esses modelos, disse que tinha algumas alterações que estavam sendo 110 

introduzidas agora e como já tinham as coordenações e apoios para o lançamento desses pedidos SOLICITE, 111 

em seus respectivos centros de custos, disse que gostaria de fornecer as informações necessárias que foram 112 

alteradas para que se possa trabalhar. O Prof. Luís Antônio Serrão Contim solicitou informação de como 113 

estava o processo para início de funcionamento do Restaurante Universitário. O Prof. Alessandro Martins 114 

respondeu que o processo de compras de materiais foi feito em conjunto com Catalão, pois eram dois 115 

restaurantes iguais, então o processo licitatório era acompanhado juntos, com o apoio da Lúcia Leite em 116 

Goiânia e foi feito todo um pregão quanto para Catalão, disse que o valor dos materiais ficaram em média de 117 

R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) para cada Câmpus e muitos desses materiais  118 

chegaram: cadeiras, mesas, central frigorífica, liquidificador, panelas, panela de pressão, mas tinha alguns 119 

materiais específicos que necessitavam de ser pré-fabricados e os representantes pediram um prazo maior 120 

para entregar estes materiais. Disse que entrou em contato com o setor de contratos da universidade para 121 

informações sobre procedimentos posteriores para saber como proceder quanto a abertura do restaurante e a 122 

orientação foi que primeiro tinha que chegar todos os materiais obrigatórios a serem fornecidos pela 123 

instituição, para depois proceder com o processo licitatório. Disse ainda que em contato com o Márcio que 124 

era quem cuidava dessa questão e com a Direção de Catalão a proposta era trabalhar para que nesse semestre 125 

se consiga fazer o processo licitatório, disse que já tinha restaurantes na cidade interessados em participar do 126 

certame, então estava trabalhando nisso, pois o restaurante foi entregue no final de novembro a começo de 127 

dezembro e estava faltando algumas coisas e entre elas o sistema de ventilação e de ar, pois eram dois 128 

espaços no restaurante, o restaurante universitário bandejão e também o executivo, então eram duas opções 129 

para a comunidade que utilizará esse serviço. Com o sistema do bandejão o espaço funcionará com o sistema 130 

de ar de refrigeração, em que o ar era expelido, já o espaço do restaurante executivo funcionará com ar-131 

condicionado. Disse que houve um processo de licitação para que pudesse adequar os espaços, disse ainda 132 

que a proposta era trabalhar para colocar o restaurante em funcionamento. O Prof. Ricardo de Mattos Santa 133 

Rita disse que tinha dúvida quanto a distribuição do recurso feita por Goiânia, ele questionou se a planilha 134 

foi distribuída por regionais, Regional Jataí, Regional Goiânia, Regional Catalão contabilizando todos os 135 

laboratórios. O Prof. Alessandro Martins disse que não, disse que a distribuição foi feita de acordo com a 136 

resolução CONSUNI (Conselho Universitário) de 2011 (dois mil e onze) e cada unidade estabeleceria o que 137 

seria feito internamente de acordo com a resolução, a quota do recurso dentro da própria regional, disse que 138 

passaria o número dessa resolução para os conselheiros, disse que o repasse da Regional era feito de lá para 139 

cá e o Governo Federal trabalhava com a matriz com informações e dados que a instituição possuía e a 140 

ANDIFES tinha que trabalhar com dados anteriores, pois os dados atuais estavam incompletos. O Prof. 141 

Ricardo de Mattos Santa Rita disse que então os dados estavam com três anos de defasagem, na verdade 142 

eram dados de três anos atrás e perguntou como resolveria problemas atuais se eram tratados com dados de 143 

três anos atrás? O Prof. Alessandro Martins disse que um fator era que o MEC (Ministério da Educação) 144 

alimentou a planilha há um ano e a Universidade Federal de Goiás estava com os dados de 2012 (dois mil e 145 

doze). O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que o que foi feito antes foi com dados do ano anterior, 146 

pois mudavam as questões de laboratórios e, pelo menos, assim poderia atender um pouco da realidade. O 147 
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Presidente disse que tinha dois pontos, primeiro o prazo que tinha que aprovar e encaminhar para que 148 

houvesse tempo dos pedidos chegarem, sob o risco da Regional não conseguir gastar o recurso até o final do 149 

ano. Disse que para discutir uma nova planilha, isso demandaria um tempo, demoraria ainda mais e tinha que 150 

aproveitar o período em que o SOLICITE ficará aberto. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita agradeceu a 151 

explicação da mesa e disse que tinha o caso do laboratório de genética e outros laboratórios que eram 152 

espaços compartilhados, disse que se preocupava quanto a recursos para prover as necessidades desses 153 

espaços. O Presidente disse que a título de informação, se houvesse alguém interessado em propor um novo 154 

curso de pós-graduação, a partir de agora havia uma série de novas informações quanto a esses cursos e que 155 

os procedimentos seriam um pouco diferentes do que eram feitos, disse que todas as informações sobre estas 156 

mudanças encontravam-se na página da pró-reitoria, disse ainda que tinha um prazo até abril e que tinha uma 157 

planilha na página que deveria ser preenchida, disse que as propostas serão avaliadas por uma comissão e 158 

somente depois poderia abrir o curso. Disse que antes era preenchida uma planilha com a proposta e a 159 

mesma era encaminhada para a CAPES, depois de aprovada em Conselho Diretor. Agora depois de avaliada 160 

a proposta da APCN é encaminhada para a CAPES que julgará a abertura do novo curso ou não. O Prof. 161 

Edésio Fialho dos Reis disse que só para complemento da informação, disse que achava importante essa 162 

informação sobre a APCN, disse que na primeira reunião de janeiro que ele participou com o Pró-Reitor eles 163 

tiveram vários problemas com relação à Pós-Doutorado, disse que a Regional Jataí tinha que pensar alguma 164 

coisa internamente com a Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pensar em um mecanismo porque hoje 165 

dentro de uma das citações recorrentes em solicitação na pauta para pós-doutorado era que o docente que 166 

solicitava pós-doutorado não participava de um programa de pós-graduação, disse que tinha que pensar em 167 

algumas alternativas porque boa parte dos cursos de Jataí não tinha pós-graduação e dentro da ótica que foi 168 

colocada na primeira reunião e apontava caminhos e a pró-reitoria passará a seguir esses critérios para liberar 169 

alguém para pós-doutoramento, esse foi um ponto que teve várias expectativas de pró-reitores, teve a 170 

participação do pró-reitor de tecnologia e inovação. Disse que as discussões tinham que caminhar dentro do 171 

Câmpus, pois novas APCN's serão aprovadas, mas terão que ter qualidade e perspectiva de conceito 4 172 

(quatro) quanto a avaliação da CAPES e disse que a grande gestão dessa Pró-Reitoria era para que fossem 173 

melhorados os conceitos dos programas de pós-graduação. Em seguida foram apreciados os pontos segundo 174 

a oitavo, o Servidor Francys Pimenta de Faria solicitou a inclusão de mais três projetos de pesquisa e em 175 

seguida leu os relatos: Terceiro Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Estudo clínico-epidemiológico sobre 176 

hantavirose no Estado de Goiás. Coordenação: Prof. Marcos Lázaro Moreli, do interesse do curso de 177 

Biomedicina. Quarto Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa (Prorrogação): Biomassa e exportação de 178 

nutrientes em Eucalyptus sp. em diferentes métodos de colheita florestal. Nova data de encerramento em 179 

31/12/2015. Coordenação: Prof. Robson Schaff Corrêa, do interesse do curso de Engenharia Florestal. 180 

Quinto Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Avaliação do efeito adjuvante da infusão intravenosa 181 

contínua de Cetamina sobre os parâmetros clínicos, comportamentais e analgésicos de cadelas submetidas a 182 

mastectomia e tratadas com Fentanil. Coordenação: Prof. Leandro Guimarães Franco, do interesse do curso 183 

de Medicina Veterinária. Sexto Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Investigação clínico-epidemiológica 184 

de dermatopatias em animais de companhia. Coordenação: Prof.ª Alana Flávia Romani, do interesse do curso 185 
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de Medicina Veterinária. Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Validação e atualização da 186 

biblioteca de alimentos tropicais da versão 6.1 do CNCPS. Coordenação: Prof. Edgar Alain Collao Saenz, do 187 

interesse do Programa de Pós-Graduação em Agronomia. Oitavo Ponto da Pauta: Prorrogação de Projeto 188 

de pesquisa: 33727-Identificação e Análise de Polimorfismos em Genes Associados a Diabetes tipo I e II. 189 

Prof. Dr. Wagner Gouvêa dos Santos, interesse do Curso de Biomedicina. Prorrogação até 31/12/2015. 190 

Inclusão: Projeto de pesquisa (Prorrogação): Substratos para Produção de Mauritia Flexuosa L.F. 191 

(ARECACEAE). Nova data de encerramento em 31/03/2014. Coordenação: Prof. Robson Schaff Corrêa, do 192 

interesse do curso de Engenharia Florestal; Projeto de pesquisa: Impactos do Espaçamento Adensado de 193 

Plantio em Eucalipto Plantado no Sudoeste Goiano. Coordenação: Prof. Robson Schaff Corrêa, do interesse 194 

do curso do Programa de Pós-Graduação em Agronomia; Projeto de pesquisa: Geografia e Planejamento: 195 

Uma Análise da Rede Pública de Saúde no Município de Jataí (GO). Coordenação: Paulo de Alencar 196 

Monteiro Filho, do interesse do curso do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Todos relatados pela 197 

Comissão do Conselho Diretor, com pareceres favoráveis. Em votação os projetos de pesquisa foram 198 

aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Nono Ponto da Pauta: Plano de Trabalho: 199 

Reflorestamento e manutenção das APPs. Coordenação: Prof. Frederico Augusto Guimarães Guilherme, 200 

relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Servidor Francys Pimenta de Faria, parecer 201 

favorável. Em votação o plano de trabalho foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Décimo 202 

Ponto da Pauta: Solicitação de Prorrogação de Afastamento para Pós-Graduação (Doutorado): Prof.ª 203 

Elizabeth Gottschalg Raimann, do interesse do curso de Pedagogia, relatado pela Comissão do Conselho 204 

Diretor e lido pelo Servidor Francys Pimenta de Faria, conforme o relato a professora apresentou o relatório 205 

semestral e anexou todos os documentos necessários, parecer favorável. Em seguida foi relatada a solicitação 206 

de prorrogação de afastamento para doutorado, a professora apresentou justificativa e conforme informado 207 

pela coordenação do curso o professor substituto já estava contratado havendo a necessidade de manter o 208 

contrato, parecer favorável. Em discussão o Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita questionou sobre a situação, 209 

ele disse que a professora tinha a aprovação do Curso de Pedagogia, mas mediante a aprovação de professor 210 

substituto, então estava ligada a essa contratação, caso não houvesse o substituto seria possível? O Prof. 211 

Fernando Ricardo Moreira disse que no Curso de Matemática eles tinham um processo similar, porém os 212 

professores do Curso de Matemática mesmo sem o substituto garantiram a liberação do professor. A Prof.ª 213 

Cecília Nunes Moreira disse que era complicado aprovar essas prorrogações sempre condicionadas ao 214 

substituto, pois tinha uma fila enorme aguardando a saída, então sabia que tinha uma data para voltar, mas 215 

acontecem imprevistos, disse que sabia que no caso da professora o processo estava bem adiantado, que 216 

tinha o direito, mas que a fila estava grande demais. Falou do Décimo Primeiro ponto: Afastamento para 217 

cursar pós-graduação, condicionado a existência de espaço no banco de professor Equivalente, que deveria 218 

ser votado primeiro, disse ainda que não se sentia a vontade para votar primeiro a prorrogação, uma vez que 219 

poderia prejudicar outras solicitações. O Presidente disse que essa era uma boa ideia, pois apreciaria uma 220 

resposta de pedidos semelhantes e verificou isso com os conselheiros, então disse que passaria para o décimo 221 

primeiro ponto e depois voltaria para o décimo ponto. Décimo Primeiro Ponto da Pauta: Afastamento 222 

para cursar pós-graduação, condicionado a existência de espaço no banco de professor Equivalente. 223 
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Despacho emitido pela PRODIRH/UFG (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos 224 

Humanos). O Servidor Francys Pimenta de Faria, disse que retornaram dois processos de solicitação de 225 

afastamento para doutorado o processo da Prof.ª Angela Rodrigues Luiz e do Prof. Nestor Pérsio Alvim 226 

Agricola, disse que como de praxe quando o afastamento é vinculado ao professor substituto a PRPPG (Pró-227 

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) entra em contato com a PRODIRH (Pró-Reitoria de Desenvolvimento 228 

Institucional e Recursos Humanos) para verificar quanto a disponibilidade de vagas e a PRODIRH (Pró-229 

Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos) emitiu o seguinte parecer: “Informamos 230 

que a liberação de vaga de professor substituto está condicionada à dinâmica do Banco de Professor 231 

Equivalente, criado pelo decreto 7485 (sete mil quatrocentos e oitenta e cinco) de 18 (dezoito) de maio de 232 

2011 (dois mil e onze), que varia de acordo com a sua utilização em nomeação de professores efetivos e 233 

contratação de professores substitutos. O afastamento para cursar pós-graduação está condicionado à 234 

existência de espaço no Banco de Professor Equivalente. Por conseguinte, não há como a PRODIRH (Pró-235 

Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos) garantir a disponibilidade de professor 236 

substituto quando da aprovação da solicitação do afastamento do professor pela Unidade Acadêmica. A 237 

concessão de substituição será avaliada quando solicitado pela Unidade após a publicação da portaria que 238 

autoriza o afastamento do docente”. Em discussão o Presidente disse que se o conselho aprovasse a saída e 239 

caso não tivesse professor substituto, então o professor decidiria se sairia ou não. O Prof. Ricardo de Mattos 240 

Santa Rita falou sobre a carga horária mais que dezoito horas, disse que na Regional Goiânia era 241 

completamente diferente de Jataí, disse que concordava com o decreto-lei, mas que não eram quatro 242 

universidades e sim uma só. Disse ainda que a Reitoria da Universidade garantia isonomia, que era o 243 

tratamento igual a todos os docentes da universidade e isso não existia. Então, tinha que discutir, disse que se 244 

trabalhasse horas a mais, em seu SICAD (Sistema de cadastro das atividades docentes) não apareceria essa 245 

informação, pois tinha o limite de horas para lançar. O Prof. Alessandro Martins disse que na semana passada 246 

esteve na Reunião de Diretores, pois o Prof. Wagner Gouvêa dos Santos estava de férias, disse que teve essa 247 

discussão na reunião e quando foi colocada essa discussão as regionais do interior se manifestaram 248 

mostrando que internamente existia uma tranquilidade quando se fazia uma análise quantitativa, pois na 249 

Regional Jataí tinha 65 % (sessenta e cinco por cento) de doutores e 35% de mestres. Disse que a Regional 250 

Jataí tinha que formular uma proposta, disse também que existia um quantitativo de 20% (vinte por cento) do 251 

total, mas talvez se somasse tudo veria o que Jataí tem de direito. A Prof.ª Luciana Elias pediu que marcasse 252 

a discussão, pois o quadro da Regional Jataí precisava de mais qualificação que Goiânia, disse que tinha que 253 

levar toda essa questão e criar nossa própria definição, disse que se sentia em déficit e se não antecipasse os 254 

problemas sempre os teria. O Presidente disse que tinha que discutir e fazer uma proposta, que tinha os dados 255 

então tinha que pegar os números e colocar em uma proposta, então perguntou aos conselheiros: Qual era a 256 

nossa proposta? Após discussões, os professores Edésio Fialho dos Reis, Luís Antônio Serrão Contim e 257 

Ricardo de Mattos Santa Rita ficaram responsáveis de elaborar um documento, uma manifestação da 258 

Regional Jataí quanto ao assunto para ser anexada ao processo, os conselheiros foram favoráveis a essa 259 

definição, o Presidente disse que o documento deveria ser encaminhado até amanhã. Em votação a 260 

solicitação de prorrogação de afastamento da Prof.ª Elizabeth Gottschalg Raimann foi aprovada com o 261 
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registro de 18 (dezoito) votos favoráveis e 4 (quatro) abstenções. Décimo Segundo Ponto da Pauta: 262 

Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal, relatados pelas Comissões de Avaliação 263 

Docente e lidos pela Prof.ª Cecília Nunes Moreira. Processos de Estágio Probatório, relatados pela 264 

comissão da CAD/CAJ presidida pela Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro: Processo: 265 

23070.019526/2010-15 – Ângela Rodrigues Luiz; Processo 23070.014398/2013-66 – Marcelo Marques 266 

Costa; Processo 23070.001980/2011-09 – Nestor Pérsio Alvim Agrícola. Processo de Progressão 267 

Horizontal, relatado pela comissão da CAD/CAJ presidida pela Prof.ª Cecília Nunes Moreira: 268 

Processo: 23070.018628/2012-85 – Helga Maria Martins de Paula. Todos os relatórios de estágio probatório 269 

e progressão horizontal com pareceres favoráveis. Em discussão, sem questionamentos, em seguida em 270 

votação os relatórios foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Terceiro Ponto da 271 

Pauta: Projetos de Extensão e Cultura, relatados pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, conforme 272 

segue: “Seguem apresentadas neste relatório as Ações de Extensão encaminhadas para Cadastro Inicial, 273 

Renovação e apresentação de Relatórios Parcial e Finais, e relatadas pelo Presidente da CIS no período 274 

compreendido entre 19 (dezenove) de dezembro de 2013 (dois mil e treze) a 28 (vinte e oito) de janeiro de 275 

2014 (dois mil e quatorze): I Encontro Acadêmico do CAJ/UFG. Coordenadora: Vera Lúcia Dias da Silva 276 

Fontana. Relatório Parcial; ASCOM Câmpus Jataí: democratizando a informação. Coordenadora: Estael de 277 

Lima Gonçalves. Cadastro de ação; Contracepção Cirúrgica como Método de Controle Populacional de Cães 278 

e Gatos na Cidade de Jataí – Goiás. Coordenadora: Andreia Vitor Couto do Amaral. Relatório Parcial; 279 

SEMEART – viva mais dançando. Coordenadora: Letícia Lemos Ayres da Gama Bastos. Relatório Parcial; 280 

Picado por cobra e agora Coordenadora: Mirian Machado Mendes. Recadastro de ação; As linguagens 281 

interartísticas e intermidiais e as poéticas visuais do aluno-professor. Coordenadora: Suely Lima de Assis 282 

Pinto. Relatório Parcial de ação; Cena Aberta. Coordenador: Marcos Antônio de Menezes. Cadastro de ação; 283 

Avaliação da eficiência agronômica de fungicidas em culturas de importância no Sudoeste Goiano. 284 

Coordenadora: Luciana Celeste Carneiro. Cadastro de ação; Prevalência, distribuição espacial e fatores de 285 

risco para cisticercose bovina. Coordenador: Welber Daniel Zanetti Lopes. Cadastro de ação; Integração 286 

Calouros e Veteranos – UFG 2014. Coordenador: Vagner Ferreira do Nascimento. Cadastro de ação; Análise 287 

e orientações sobre a qualidade microbiológica da água não tratada utilizada para o consumo humano em 288 

propriedades na zona rural e periurbana e em escolas rurais de Jataí e entorno. Coordenador: Cecília Nunes 289 

Moreira. Relatório Parcial de ação; Grupo de Estudos e Pesquisas Formação de Professores e Práticas 290 

Educativas. Coordenador: Ari Raimann. Recadastro de ação; Grupo de Encontro e Reflexão: Já tá aí? Já tá 291 

lá? Não: Já tô aqui! Coordenador: Tales Vilela Santeiro. Relatório Final de ação; Grupos de promoção de 292 

saúde para calouros e egressos universitários. Coordenador: Tales Vilela Santeiro. Relatório Final de ação; 293 

Atendimento Médico Veterinário a Cães e Gatos da Região Sudoeste Goiana no Hospital Veterinário da 294 

Universidade Federal de Goiás, Campus Jatai. Coordenadora: Andreia Vitor Couto do Amaral. Relatório 295 

Parcial de ação; Encontro Acadêmico do CAJ/UFG. Coordenadora: Vera Lúcia Dias da Silva Fontana. 296 

Relatório Final de ação; Como funciona a sociedade em que vivemos? Ou elementos para uma abordagem 297 

marxiana do modo de produção capitalista. Coordenador: Fernando Silva dos Santos. Cadastro de ação; 298 

Intervenções clínicas na Estratégia de Saúde da Família. Coordenador: Tales Vilela Santeiro. Relatório Final 299 
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de ação; I Amostra de Trabalhos de Conclusão de Curso da Engenharia Florestal. Coordenador: José 300 

Benedito Guimarães Júnior. Relatório Final de ação; Hipertensão: Educação e ação. Coordenadora: Sandra 301 

Aparecida Benite Ribeiro. Retificação de ação; Grupo de Encontro e Reflexão: Escolhi a Psicologia. E 302 

Agora? Projeto Piloto. Coordenador: Tales Vilela Santeiro. Relatório Final de ação; Serviço de Apoio 303 

Psicológico. Coordenador: Tales Vilela Santeiro. Relatório final de ação; Projeto de Extensão Enfermagem 304 

Adolescência e Saúde. Coordenadora: Célia Scapin Duarte. Cadastro de ação; Psico-Oncologia: sentidos e 305 

práticas. Coordenadora: Cintia Bragheto Ferreira. Recadastro de ação; Atendimento dermatológico a animais 306 

de companhia no Hospital Veterinário do Campus Jataí e percepção de risco dos proprietários sobre 307 

zoonoses. Coordenadora: Alana Flávia Romani. Relatório Final de ação; Estudo da Viabilidade de Produção 308 

do Biodiesel Obtido Através do Óleo de Fritura Usado na Cidade de Jataí-GO. Coordenador: Paulo Roberto 309 

Rodrigues Meira. Relatório Final de ação, todos com pareceres favoráveis. Em discussão, em seguida em 310 

votação os relatórios foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Quarto Ponto da 311 

Pauta: Apreciação de Disciplina de Núcleo Livre: Cálculos Numéricos – Prof. Maurício José Alves 312 

Bolzam – Curso de Física CAJ/UFG, relatado pela Assessoria de Graduação e lido pelo Presidente, parecer 313 

favorável. Em discussão, em seguida em votação a disciplina de Núcleo Livre foi aprovada com o registro da 314 

unanimidade dos votos. Em seguida foram relatados em bloco os pontos Décimo quinto e Décimo Sexto: 315 

Décimo Quinto Ponto da Pauta: RADOC Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes – Curso de Letras, 316 

relatado pela Prof.ª Rosely Ribeiro Lima e lido pela Prof.ª Elisângela da Silva Santos, parecer favorável. 317 

Décimo Sexto Ponto da Pauta: RADOC Prof. Leuton Scharles Bonfim – Curso de Medicina Veterinária, 318 

relatado pelo Prof. Arthur dos Santos Mascioli e lido pelo Presidente, parecer favorável. Em votação, os 319 

pareceres favoráveis foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. O Presidente informou que 320 

quanto ao décimo sétimo ponto, como já havia sido aprovada a criação do Instituto de Ciências Agrarias, a 321 

inclusão do Programa de Pós-Graduação em Agronomia foi encaminhado Ad-Referendum. Décimo Sétimo 322 

Ponto da Pauta: Inclusão do Programa de Pós-Graduação em Agronomia na Composição da Unidade 323 

de Ciências Agrárias da Regional Jataí. Em discussão, o Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que não sabia 324 

como isso havia sido encaminhado, pois ele estava em Goiânia, mas gostaria de deixar registrado que na 325 

verdade o Programa de Pós-Graduação do Curso de Agronomia, o que foi decidido no colegiado foi que o 326 

curso tenha a participação nesse grupo de forma que comissões, propostas, enfim que o curso tenha 327 

representação e outro ponto era que não seja vinculado a nenhum curso de graduação, essas foram as 328 

condições que foram colocadas, era um curso de agronomia, mas não poderia estar vinculado ao Curso de 329 

Graduação em Agronomia, ou seja, era vinculado ao Instituto de Ciências Agrárias ou ao Câmpus, à 330 

Regional Jataí, que seria mais coerente. Outro ponto é que dentro do instituto, nas discussões internas que 331 

tenha participação dos docentes do Curso de Pós-Graduação em Agronomia, nas discussões de normas 332 

internas e todas as discussões que virão. Em votação a inclusão do Programa de Pós-Graduação em 333 

Agronomia na Composição da Unidade de Ciências Agrárias da Regional Jataí foi aprovada com o registro 334 

da unanimidade dos votos. Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Proposta de alocação de pessoal no novo 335 

gabinete de professores Unidade Jatobá, relatado pelo Presidente do Conselho Diretor da Regional Jataí, o 336 

Presidente disse que o Prof. Alessandro Martins apresentaria a proposta. O Prof. Alessandro Martins disse 337 
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que apresentaria a proposta de alocação no novo gabinete de professores, disse que era uma proposta, mas a 338 

priori, não era uma decisão referente a essa alocação. Ele falou da situação da obra, disse que era uma obra 339 

de um prédio de dois pavimentos que foi licitada em (dois mil e dez) ou (dois mil e onze), com 25 (vinte e 340 

cinco) gabinetes, disse que quando essa gestão assumiu a direção a construção desses gabinetes já havia sido 341 

licitada e nesse período de transição percebeu-se que o espaço que era insuficiente para atendimento da 342 

demanda. Disse ainda que o prédio não estava finalizado por completo e que já havia pedido urgência para o 343 

CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico), as tubulações já foram colocadas, a Regional Jataí fará o forro, 344 

falta o reboco e pintura, mas já tinha como liberar o térreo com a capacidade total para 75 (setenta e cinco) 345 

professores, ou seja, 3 (três) professores por gabinete. Disse que diante disso ele trouxe a proposta de 346 

alocação para o Conselho Diretor, disse que a Regional Jataí estava com problemas de falta de salas de aula e 347 

que esse problema era em toda a universidade e no caso de Jataí hoje havia salas sendo ocupadas por 348 

professores, então a primeira opção seria liberar as salas de aula, alocando os professores destas salas no 349 

prédio novo, os cursos a serem transferidos serão: Biomedicina, Direito e Enfermagem, disse que o Curso de 350 

Fisioterapia também ocupa hoje uma sala de aula, mas no prédio do curso estava contemplado o gabinete de 351 

professores e como esta obra estava prevista para até o meio do ano para ser entregue, então poderia 352 

trabalhar com propostas. Disse que quanto ao prédio do Curso de Direito que estava em construção a 353 

perspectiva era de 11 (onze) meses, disse que havia também outra questão que era o Centro de Ciências 354 

Humanas que estava em fase de finalização e abrigará os Cursos de Psicologia, Letras e História, avaliando 355 

todos esses cursos tinha-se um histórico agravante no Curso de Química, pois o curso tinha muitos 356 

professores em uma sala, então poderia fazer uma distribuição para tentar desafogar essa situação. Disse que 357 

a proposta apresentada seria para a primeira etapa do prédio de gabinetes e quanto à segunda etapa, tão logo 358 

ficasse pronta voltaria novamente a discussão. Disse que tinha também a questão da Biblioteca, que por mais 359 

que tivesse promessas de governo e depois de vários erros de cálculos e outros problemas, a licitação sairia 360 

no final do ano, porém a Procuradoria Jurídica da Universidade solicitou o cancelamento devido a série de 361 

erros, mas agora em janeiro foi feita a solicitação novamente. Quanto ao espaço da Biblioteca, disse que 362 

foram adquiridos mais livros e quando estes chegarem o espaço não comportará tudo, disse que em conversa 363 

com as bibliotecárias verificou-se que não havia mais espaço para livros, então, a saída seria designar uma 364 

sala de aula para sala de leitura, então essa era a proposta e quando finalizar a parte superior voltaria às 365 

discussões. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que o espaço era pequeno e perguntou se foram 366 

dimensionados em Jataí outros cursos, disse que falava da quantidade de alunos dentro da Biblioteca, pois a 367 

maioria dos cursos terão duas entradas. O Presidente disse que um espaço maior seria construído. O Prof. 368 

Alessandro Martins falou dos cursos e espaço de locação, disse que alguns cursos ficaram no Centro de 369 

Ciências Humanas e que seriam alocados no novo prédio de gabinetes 75 (setenta e cinco) professores. A 370 

Prof.ª Cecília Nunes Moreira questionou se a proposta era tirar os professores de sala de aula e criar uma sala 371 

para a Biblioteca. O Prof. Alessandro Martins disse que seria criada também uma sala de informática, pois 372 

mesmo com o laboratório de informática existente junto à Biblioteca, ainda existia a necessidade de 373 

ampliação do espaço, então será criado esse laboratório, inclusive quando o MEC (Ministério da Educação) 374 

vem avaliar os cursos, eles têm cobrado isso em suas avaliações. Então, uma sala seria essa, quanto a outras 375 
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salas existia também a necessidade de adequação das coordenações, pois a coordenação do curso trabalhava 376 

com muitos assuntos administrativos e as salas de professores e coordenações estavam misturadas e dessa 377 

forma os coordenadores não tinham muito espaço. Disse que a princípio, se o espaço da pós-graduação 378 

estivesse pronto entraria nesse processo, mas ele não estava pronto, pois terá que ser feita uma nova licitação 379 

para finalizar aquela obra. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira quantos professores estavam nessa situação, 380 

quantas salas de aula seriam liberadas, disse que não estavam contabilizando os professores que estavam 381 

chegando. O Prof. Alessandro Martins disse que o prédio não estava pronto em sua totalidade, quando ele 382 

estiver pronto, aí sim contemplará outras questões, a segunda etapa avaliará as necessidades seguintes. A 383 

Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que o Curso de Matemática tinha um pouco de dificuldade de 384 

instalação, a parte que caberia na pós-graduação estava dividida e em um espaço muito reduzido, era uma 385 

sala para as duas coordenações, da graduação e pós-graduação, outra questão que precisava ser colocada era 386 

a questão do CEPEM, a princípio esse iria para o prédio de Ciências Exatas, então teria que ter uma 387 

discussão de onde ficaria. Disse que uma das falas quanto a essa questão era o que o CEPEM tinha haver 388 

com a Física, mas lá estavam todos os professores da Física, os professores da Física precisavam ser 389 

alocados e foi solicitado que esperássemos a locação no prédio novo, mas parecia que na primeira etapa não 390 

estava locada na Física e os professores da Matemática estavam a maioria no prédio antigo. O Prof. 391 

Alessandro Martins disse que estava em um cargo de Direção e havia a necessidade de defender todos os 392 

cursos da Regional, disse que a Física e a Matemática eram cursos irmãos, não envolvendo somente a 393 

Matemática nessa situação, mas também a Ciência da Computação, disse que deveriam trabalhar juntos, 394 

abraçar a causa, ter uma proposta pronta, um projeto e buscar não criar o conflito interno, falou que quanto 395 

ao prédio de exatas houve modificação no projeto, disse que questionou o Prof. Maurício José Alves Bolzam 396 

sobre a resposta para a Matemática e ele disse que foi encaminhada. O Presidente disse que a proposta foi 397 

feita e apresentada, a proposta era referente á primeira etapa do prédio e futuramente teria o dobro dos 398 

gabinetes e mesmo assim ainda precisaria de mais espaço, pois tinha mais de 70 (setenta) professores para 399 

chegar, professores de vários cursos. Disse que o gargalo agora era salas de aula, então tinha que liberar as 400 

salas de aula, outro gargalo era a questão da Biblioteca, então enquanto a nova biblioteca não ficasse pronta, 401 

precisaria de uma sala de apoio para a Biblioteca. A Prof.ª Ludmila Grego Maia disse que o Curso de 402 

Enfermagem tinha 10 (dez) professores em uma sala, mais 4 (quatro) em doutoramento e concursos a serem 403 

realizados, então eles necessitariam de 4 (quatro) gabinetes. O Presidente disse que isso já foi contabilizado. 404 

A Prof.ª Ludmila Grego Maia disse que não sabia quantos gabinetes eles teriam, mas precisaria de 4 (quatro). 405 

O Prof. Alessandro Martins disse que foram contabilizados 20 (vinte) professores para o Curso de 406 

Enfermagem. O Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos questionou quantos professores de cada curso 407 

estavam na proposta. O Prof. Alessandro Martins disse que conforme ele explicou não poderia pegar os 408 

coordenadores e selecionar quem iria para o prédio, mas a questão será estudada junto às coordenações, disse 409 

que tinha uma proposta do Curso de Biomedicina que quando os professores saíssem da sala antiga, o espaço 410 

passaria para o Curso de Química. O Prof. André Felipe Soares de Arruda questionou quantos professores 411 

seriam contemplados, disse que os professores do Direito ocupavam uma sala junto com a coordenação, 412 

então ele questionou como ficaria a situação do curso, disse que não consegui entender a lógica da situação. 413 
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O Prof. Alessandro Martins disse que o Curso de Direito tinha 19 (dezenove) professores e disse que 414 

conversa com a coordenadora do curso, os professores do curso iriam para o prédio de gabinetes e a 415 

coordenação continuaria na mesma sala onde se encontrava atualmente. Disse que agora tinha algumas 416 

dificuldades internas, pois não tinha hoje linhas telefônicas disponíveis, não tinha placas de ramais, tinha o 417 

caso de algumas placas queimadas também e tinha também a dificuldade em adquirir esses materiais e a 418 

justificativa para isso era que a Regional Jataí não comprava equipamentos como estes e os de informática, 419 

devido a compra desses equipamentos obedecer a uma legislação específica. Disse que a Universidade como 420 

um todo carecia de novas linhas telefônicas, de novos ramais. Disse que chegou a informação que esta 421 

semana uma compra no valor de três milhões estava em andamento, então estavam tentando resolver a 422 

situação. Disse que o Centro de Ciências Humanas estava na mesma situação, mas os professores já estavam 423 

alocados. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira questionou como seriam adequadas as vagas? Disse que gostaria de 424 

aprovar a proposta, mas que na próxima reunião do Conselho Diretor que o Prof. Alessandro Martins desse 425 

esse retorno de quem seria atendido. Disse que já tinham sido encaminhados vários ofícios para a Direção a 426 

respeito de necessidade de salas, então pediu para retomar na próxima semana a reunião de forma mais 427 

detalhada. O Prof. Alessandro Martins disse que para ter uma ideia da dificuldade de realização dos 428 

trabalhos, a entrada do prédio foi feita pelo Prefeito a pedido da Direção, disse que tinha um corredor, mas 429 

que era necessário fazer uma rampa e que ainda não recebeu o projeto do CEGEF (Centro de Gestão do 430 

Espaço Físico), pois dois engenheiros pediram demissão e isso estava dificultando a situação. O Presidente 431 

falou que para que os prédios fossem liberados, ele gostaria de destacar o empenho do Prof. Alessandro 432 

Martins e sua equipe: O Senhor Adinaldo (Mestre de obras) e o pessoal do CERCOMP (Centro de Recursos 433 

Computacionais), disse que se não fosse isso, não conseguiram essa liberação, então as coisas não foram 434 

feitas aleatoriamente. Após discussões, em votação a proposta foi aprovada com o registro de 19 (dezenove) 435 

votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Décimo Nono Ponto da Pauta: Formação da Comissão responsável 436 

pelo processo eleitoral para escolha dos representantes discentes, técnico-administrativos, professores-437 

adjuntos e professores-assistentes no Conselho Diretor da Regional Jataí, o Presidente falou da necessidade 438 

de uma nova eleição para representantes devido a portaria dos representantes ter vencido. Disse ainda que no 439 

mês de abril serão realizadas muitas reuniões extraordinárias, a próxima será no dia 12 (doze). A Prof.ª 440 

Luciana Aparecida Elias sugeriu que colocasse no site a necessidade de membros para a comissão para 441 

verificar quem gostaria de fazer parte. Vigésimo Ponto da Pauta: Outros Assuntos: O Prof. Evandro César 442 

Clemente questionou quanto às obras da Riachuelo, quais foram os critérios para o Curso de Geografia ser 443 

deslocado, disse que o colegiado do curso questionou isso. O Prof. Alessandro Martins disse que teve uma 444 

reunião para verificar sobre a questão e posteriormente teve outra reunião para verificar sobre a distribuição 445 

de salas, disse que nessa reunião o Prof. Evandro César Clemente não estava presente, mas o Prof. William 446 

Ferreira da Silva estava representando o curso, levando em consideração que o Curso de Pedagogia tinha 447 

aulas nos três períodos, foram apresentadas três propostas: O Curso de Geografia iria para o Jatobá ou seria 448 

alocado em salas do Instituto Samuel Graham, mas em contato do o Instituto Samuel Graham o espaço seria 449 

pago e ficaria caro, R$ 70.000,00 (Setenta mil reais) e existia a opção de disponibilidade de outro espaço, a 450 

Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes em contato com o Secretário da Educação de Jataí, recebeu a sugestão 451 
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de utilizar a Escola Isabel Franco, no Conjunto Rio Claro. Então foi visto o espaço e adequação do mesmo e 452 

percebeu-se que era o melhor espaço. Disse ainda que a Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes faria uma 453 

reunião com os coordenadores para repassar as informações, mas devido a problemas de saúde ela foi 454 

internada e isso dificultou um pouco a situação. Mas quanto às salas de aula a Regional Jataí não teria espaço 455 

para atender. O Presidente disse que solicitou encaminhamento de sugestões para a formação, criação de 456 

unidades ou unidades acadêmicas especiais da Regional Jataí, disse que encaminhou via e-mail duas 457 

sugestões e que essa era uma necessidade de adequação ao novo estatuto, disse que já foi aprovado o ICA 458 

(Instituto de Ciências Agrárias), mas poderiam ser propostas mais unidades. Disse que as sugestões serão 459 

apresentadas para aprovação do Conselho Diretor e que isso auxiliará muito a comissão de regimento interno 460 

da Regional. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:30 horas 461 

(dezessete horas e trinta minutos), da qual, para constar, eu, Sandra Carlos Dutra, Secretária Ad hoc do 462 

Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente 463 

dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.................................................................... 464 
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