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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 006/2013/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2013. 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e treze às quatorze horas e quatorze minutos reuniram-1 

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

do Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Diretor do Câmpus Jataí da Universidade Federal de Goiás, os 3 

membros do Conselho Diretor: Prof. Raimundo Rodrigues Gomes Filho, Coordenador do Curso de 4 

Agronomia; Prof.ª Ivanildes Solange da Costa Barcelos, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof. 5 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Antônio Paulino da 6 

Costa Netto, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado: Prof.ª Helga Maria Martins de 7 

Paula, Coordenadora do Curso de Direito; Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso 8 

de Educação Física Licenciatura; Prof. Marcos Gonçalves Santana, Coordenador do Curso de Educação 9 

Física Bacharelado; Prof. Carlos Rogério de Andrade, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Prof. 10 

Rodrigo Paschoal Prado, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Evandro César Clemente, 11 

Coordenador do Curso de Geografia Licenciatura; Prof. Marcos Antônio de Menezes, Coordenador do Curso 12 

de História; Prof.ª Santinha Neuda Alves do Lago, Coordenadora do Curso de Letras Inglês. Prof. Dyomar 13 

Toledo Lopes, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Esdras Teixeira Costa, Coordenador do 14 

Curso de Matemática; Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. 15 

Francismário Ferreira dos Santos, Coordenador do Curso de Química; Prof. Gildiberto Mendonça de 16 

Oliveira, Coordenador do Curso de Química Licenciatura; Prof. Arthur dos Santos Mascioli, Coordenador do 17 

Curso de Zootecnia; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Mestrado em Agronomia; Prof. João 18 

Batista Pereira Cabral, Coordenador do Mestrado em Geografia; Prof.ª Luciana Aparecida Elias 19 

Coordenadora do Mestrado em Matemática – PROFMAT; Prof. Alessandro Martins, Vice-Diretor do Câmpus 20 

Jataí da Universidade Federal de Goiás; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos 21 

Professores Associados; Prof. Érico Douglas Vieira, representante dos Professores Assistentes; Prof.ª Cecília 22 

Nunes Moreira, representante dos Professores Adjuntos; Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, 23 

Presidente da CIS Os Servidores: Alécio Perini Martins, Ricardo Porto Simões Mathias, Christofer 24 

Gustavson Prado representando os servidores técnico-administrativos; Os Discentes Rodrigo Rezende de 25 

Assis representantes dos discentes. Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos, 26 

dando boas vindas ao início do ano letivo de 2013 (dois mil e treze) e boas vindas às novas conselheiras: 27 

Prof.ª Ivanildes Solange da Costa Barcelos e Santinha Neuda Alves do Lago. Primeiro Ponto da Pauta: 28 

Informes: Primeiro Informe: Melhorias na estrutura do Câmpus – O Presidente informou que mesmo 29 

com o período chuvoso a CELG (Centrais Elétricas de Goiás) veio fazer a ligação da nova rede elétrica do 30 

Câmpus, disse que ainda não estava 100% (cem por cento), mas a melhora foi considerável e que este era um 31 

grande avanço, disse ainda que o trabalho era para ter terminado até sábado, porém devido a chuva não foi 32 

possível. Informou que foram instaladas as placas de sinalização de trânsito e que foi realizada a pintura 33 
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asfáltica. Segundo Informe: Hospital Veterinário: O Presidente informou que o Hospital Veterinário estava 34 

na fase final de entrega e que estava faltando o alvará, mas que as mudanças já começaram. Disse ainda que 35 

a Prof.ª Andréia Victor Couto do Amaral estava se empenhando muito para conseguir a documentação 36 

necessária para inauguração do hospital. Terceiro Informe: Eleição para Reitor: O Presidente informou que 37 

foi aprovado o edital e que a consulta à comunidade ocorrerá em 20/06/2013 (vinte de junho de dois mil e 38 

treze) e que já existia uma chapa formada pelo Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral (candidato a Reitor) e 39 

Manoel Rodrigues Chaves de Catalão (Candidato a Vice-Reitor) e que eles viriam aqui no Câmpus no dia 40 

24/04/2013 (vinte e quatro de abril de dois mil e treze) para o lançamento da candidatura em Jataí. Segundo 41 

Ponto da Pauta: Proposta Orçamentária, custeio e capital por curso ano 2013 – O Presidente disse que 42 

iniciaria o segundo ponto da pauta e que para chegar à tabela que seria apresentada foi realizado um trabalho 43 

intensivo (intenso) e um estudo com base no RADOC (Relatório Anual Docente) de todos os professores, 44 

foram feitas planilhas de todos os cursos e  utilizados dados de 2011 (dois mil e onze). Em seguida o Prof. 45 

Alessandro Martins inciou a apresentação dizendo que gostaria de ter feito a apresentação antes, porém, teve 46 

uma série de dificuldades, dentre elas a demora na aprovação do orçamento da União, disse que nesse 47 

período ocorreu também o fechamento do semestre letivo e as férias, então procurou respeitar esse período e 48 

por outro lado esse processo está um pouco atrasado quanto a distribuição de trabalho com esse orçamento, 49 

disse que apresentaria o que tinha alocado para o Câmpus Jataí, pela Pró-Reitoria de Administração e 50 

Finanças, disse que lá eles utilizavam a matriz da ANDIFES, conforme já acompanhava desde o ano passado 51 

e também tinha o recurso da verba estudantil referente a matriz PNAES, que era a matriz referente ao 52 

número de alunos equivalentes da unidade. O Prof. Alessandro Martins informou os valores que foram 53 

alocados para o Câmpus Jataí: Capital: R$ 2.149.993,59 (dois milhões, cento e quarenta e nove mil, 54 

novecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos); Consolidação: R$ 1.756.880,30 (um milhão, 55 

setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e trinta centavos); Custeio: R$ 8.229.004,46 (oito 56 

milhões, duzentos e vinte e nove mil, quatro reais e quarenta e seis centavos); Recurso PNAES: Capital: R$ 57 

290.332,46 (duzentos e noventa mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos); Custeio: R$ 58 

1.644.303,84 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e três reais e oitenta e quatro 59 

centavos). O Prof. Alessandro Martins disse que a projeção de aplicação de recursos de custeio teve como 60 

ano-base 2013 (dois mil e treze), disse ainda que em 2012 (dois mil e doze) foi possível licitar um pouco 61 

mais de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) e que o estimado para este ano era de um milhão, cento 62 

e cinquenta mil. Em seguida ele falou sobre a projeção de diárias, bolsas PROBEC, material de consumo, 63 

passagens, despesas com locomoção, serviços de terceiros pessoa física (prestadores de serviços) e 64 

estagiários (estágio não obrigatório), que ficariam no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil 65 

reais). Falou sobre diárias de colaboradores externos, aluguel de imóveis onde funcionava o SPA (Serviço de 66 

Psicologia Aplicada) e da Casa Abelhinha (Cursos da Saúde), despesas com empresas terceirizadas, que 67 

somavam R$ 3.806.560,56 (Três milhões, oitocentos e seis mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e seis 68 

centavos), relatou a necessidade proporcional para mais ou menos seis meses para prédios concluídos ou em 69 

conclusão, mais R$ 930.608,28 (novecentos e trinta mil, seiscentos e oito reais e vinte e oito centavos) de 70 

despesas de exercícios anteriores que estavam com o valor zero, mas pela fala do Reitor decidiu colocar 71 
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desta forma, considerando o reforço prometido. Disse que havia também reformas diversas, projetos prontos 72 

que não foram dados encaminhamentos pelo CEGEF, como a reforma/conclusão da quadra, sobrando R$ 73 

700.224,86 (setecentos mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) para trabalhar com as 74 

coordenações. Portanto, conforme foi feito no ano passado uma comissão trabalhou na forma de distribuição 75 

de acordo com o MEC (Ministério da Educação). Para este ano o MEC (Ministério da Educação) utilizou os 76 

dados de 2011 (dois mil e onze) da mesma forma a PROAD (Pró-Reitoria de Administração e Finanças) e o 77 

Câmpus Jataí também. O Prof. Alessandro Martins falou dos dados utilizados, disse que os índices foram 78 

buscados nos RADOC’s (Relatórios Anuais Docentes). A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que no ano 79 

passado não tinha ideia de como seria neste ano e gostaria de discutir o que foi gasto no ano passado, para 80 

ver se a planilha foi eficiente, disse que gostaria de saber o que cada curso gastou no ano passado, por 81 

exemplo, o que cada curso gastou com diárias, disse que dessa forma estava um tanto obscuro. O Prof. 82 

Alessandro Martins disse que no último ano descobriu como funcionava o sistema e que a escassez de 83 

material não ocorria somente em Jataí, era uma questão da administração central. A Prof.ª Cecília Nunes 84 

Moreira disse que queria que fosse apresentada a documentação do que foi gasto. O Prof. Antônio Paulino da 85 

Costa Netto disse que debater como foi gasto e como será gasto seria muito importante, disse que 86 

preocupava muito com a responsabilidade, disse que os colegas dos cursos tinham questionado, pois eles 87 

estavam no conselho representando os pares. Disse que no ano passado ele questionou quanto o gasto com a 88 

Federal Segurança e sucessivamente ele presenciou pessoas roubando milho de experimento nos finais de 89 

semana e os seguranças não faziam nada, disse que isso preocupava então se pegasse esse dinheiro da 90 

segurança e investisse em equipamentos de segurança não seria mais lucro? Qual benefício isso trazia para o 91 

Câmpus? Disse que acreditava que deveria vir como ponto de pauta para o conselho a deliberação se os 92 

professores serão responsáveis pelas compras, pois poderia pegar esse dinheiro e contratar pessoas para o 93 

departamento de compras funcionar como departamento de compras e não onerar os professores. O Prof. 94 

Alessandro Martins disse que quanto a questão de segurança, hoje o Câmpus tinha um quantitativo menor do 95 

que o necessário, quanto aos problemas com vigilantes armados já tinha uma reunião marcada na próxima 96 

semana com os responsáveis pois os problemas haviam crescido e não tinha como retirar os seguranças. Com 97 

relação a lista de pedidos, não estava ocorrendo imposição, porém o Câmpus não tinha como contratar 98 

secretários de cursos, não tinha pessoal suficiente. Quem não pudesse realizar esse trabalho, então isso será 99 

mandado para Goiânia, pois não tem como efetuar contratação para isso hoje, não tem aditivo, o hospital 100 

veterinário precisava de funcionários e até agora não tinha nada, então muitas coisas se esbarravam e não 101 

poderia retirar os seguranças. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que conhecia quatro 102 

universidades que montaram guaritas para a Polícia Militar e que não tinham a vigilância armada, disse que 103 

recentemente ele ouviu no rádio que o efetivo da polícia foi aumentado. O Presidente disse que teve uma 104 

discussão no CONSUNI (Conselho Universitário) sobre a polícia dentro do Câmpus e que isso caberia 105 

discussão em uma assembleia. O Prof. Francismário Ferreira dos Santos disse que fez uma conta avaliando o 106 

montante do valor que veio para o Câmpus e observava que R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) que 107 

estavam sendo distribuídos para os cursos, baseado em índices, mas não existia um mecanismo para 108 

melhorar os valores, pois mais de 90% (noventa por cento) era para o Câmpus e o restante para os cursos, 109 
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quanto a redistribuição de valores com base em 2011 (dois mil e onze) disse que o trabalho foi baseado no 110 

último mês do ano. Disse que gostaria de lembrar que o Curso de Química prestava serviços para os Cursos 111 

de Agronomia e Florestal e eram muitos alunos. O Prof. Alessandro Martins disse que os cursos que tivessem 112 

dificuldades receberiam apoio da Direção. O Prof. Francismário Ferreira dos Santos disse que deveria reunir 113 

com os cursos que eles prestam serviços e a Direção, para resolver a questão, para não ter que pedir dinheiro. 114 

O Prof. Alessandro Martins disse que era difícil para a instituição trabalhar com esse valor, que o Câmpus 115 

tinha despesa de universidade e mais uma vez não era ordenador de despesas. Falou que no ano passado teve 116 

um milhão e quinhentos mil de sobra, como pegaria de volta? A Direção não deixou de dar suporte aos 117 

cursos e os dados corretos a Direção recebeu somente agora. Disse que se tivesse outro método, ótimo, 118 

trabalharia outra proposta, a preocupação era com o tempo. O Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira disse 119 

que existia o Curso de Bacharelado em Química, então ele questionou se não poderia colocar um asterisco e 120 

colocar o curso? O Presidente disse que o recurso não era suficiente e com relação a isso poderia ser decidido 121 

no conselho, pois o recurso era esse e estava em apresentação somente agora, pois tinha que esperar o 122 

orçamento da união ser aprovado. Então a situação era verificar isso na planilha de forma a contemplar o 123 

Curso de Bacharelado em Química e isso seria discutido em conselho. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse 124 

que o problema não era os critérios, era aceitar 6 % (seis por cento) para os cursos, disse que precisavam de 125 

mais tempo, porque depois ficariam falando no corredor o ano inteiro, disse que votar alguma coisa agora, 126 

votaria às cegas. Questionou se não era hora de contratar uma pessoa terceirizada para fazer as compras? O 127 

Presidente disse que precisava ter conhecimento para realizar o trabalho. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira 128 

disse que precisava receber o detalhamento dos gastos. A Prof.ª Helga Maria Martins de Paula disse que tinha 129 

uma dúvida quanto aos Cursos do REUNI, que não tinham quadro de professores completo, seria possível 130 

corrigir? Trabalhar com aluno equivalente do último ano? O Presidente disse que o aluno equivalente não era 131 

o único item. O Prof. Alessandro Martins disse que o capital do ano passado foi destinado a verticalização 132 

dos prédios da saúde e exatas, reservatório central de água, compra de um pivô central, reforma biblioteca, 133 

quanto a aparelhos de ar-condicionado, estes estavam todos direcionados. Disse que os pedidos de 134 

participação em eventos foram custeados pelos cursos. O Prof. Érico Douglas Vieira solicitou esclarecimento 135 

sobre verba para diárias para congresso (pessoa civil). O Prof. Alessandro Martins explicou que foram R$ 136 

171.000,00 (cento e setenta e um mil reais) no total, para o Câmpus e cursos, falou também da defasagem de 137 

pessoal na universidade, de professores, falta de técnicos e que devido a isso gastava-se muito com 138 

terceirizados, disse que o ponto crucial eram as terceirizações e que o impacto de terceirizados e estagiários 139 

era grande, pois se o governo quiser reduzir gastos assim seria mais fácil, concursados não teria como cortar. 140 

Disse que os recursos eram bastante limitados e que seriam cada vez mais limitados. O Presidente disse que 141 

foi feito um levantamento no Câmpus quanto a relação docente, aluno e técnico e hoje para se ter uma 142 

situação confortável a necessidade era de mais 172 (cento e setenta e dois) técnicos administrativos, isso foi 143 

documentado e segundo o Reitor o MEC (Ministério da Educação) já enxergou essa necessidade, porém, 144 

para esse ano não há perspectivas. O Prof. Érico Douglas Vieira disse , como ficaria o Câmpus em aceitar 145 

funcionar com o mínimo? como posicionar quanto a isso? O Presidente disse que cabia ao conjunto definir 146 

isso, mas o problema iria além disso, era a questão da terceirização, hoje 70 % (setenta por cento) dos 147 
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servidores eram terceirizados. O Prof. Alessandro Martins retomou a apresentação e falou sobre o capital de 148 

consolidação, quantitativos de bolsas e finalizou a apresentação. O Presidente falou que a pauta de hoje tinha 149 

uma proposta, parabenizou o Prof. Alessandro Martins, pois essa tarefa não foi fácil, disse que o intuito dessa 150 

reunião extraordinária com ponto único era devido à necessidade de decidir e para isso dependia da 151 

aprovação do orçamento da União, da aprovação do CONSUNI (Conselho Universitário), além disso os 152 

calendários de Catalão e Jataí eram diferentes de Goiânia, então ele solicitou encaminhamentos. O Prof. 153 

Antônio Paulino da Costa Netto disse que não ficou muito clara a questão da falha que gerou o aditivo da 154 

obra. O Prof. Alessandro Martins disse que quando o CEGEF fez o orçamento uma empresa o fez, porém, 155 

essa empresa falhou neste orçamento, foi essa a informação que veio do CEGEF, isso ocorreu com os prédios 156 

da Biomedicina e Fisioterapia. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto solicitou esclarecimentos quanto a 157 

planilha de orçamento que recebeu por e-mail, disse que tinha alguns cursos separados. O Prof. Alessandro 158 

Martins disse que os Cursos de Letras Português e Inglês apresentaram a separação dos professores, por isso 159 

aparecem separados na planilha. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que tinha que verificar um 160 

modo de cortar alguns custos para sobrar mais dinheiro para os cursos de graduação e o seu encaminhamento 161 

era que enviassem os detalhamentos para passar a reunião de curso e cada curso retornasse com uma 162 

proposta. O Prof. Carlos Rogério de Andrade encaminhou que fossem utilizados os últimos três anos, e 163 

porque não utilizar os dados de 2012 (dois mil e doze), se já estava em abril de 2013 (dois mil e treze), talvez 164 

assim os critérios fossem mais justos. A Prof. Eva Aparecida de Oliveira pediu para que até a próxima 165 

reunião tivesse alguém para esclarecer como era feita a conta, pois tinha muitas questões a serem 166 

esclarecidas quanto ao número de alunos. O Prof. Alessandro Martins disse que, o que ocorreu foi que se 167 

trocava muito de coordenadores de cursos e que no ano passado foi instituída uma comissão que criou, 168 

instituíram critérios, forma de dados, então ele propôs uma reunião para esclarecer todos os pontos. O Prof. 169 

Francismário Ferreira dos Santos propôs o encaminhamento para que o Curso de Química Bacharelado fosse 170 

contado e fosse feita uma nova discussão. O Prof. Alessandro Martins disse que uma coisa complementava a 171 

outra, pediu aos conselheiros para não atrasarem tanto, pois tinha que analisar todos os pedidos dos 172 

pregoeiros, disse que concordava com os colegas, se dispunha a conversar, e encaminharia as planilhas. 173 

Disse ainda que os processos de pregão estavam ocorrendo durante toda a semana. Quanto ao SOLICITE nos 174 

dias 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e seis) será realizado o curso. O Presidente falou das propostas e que os 175 

dados seriam encaminhados, quanto a utilizar os últimos três anos, provavelmente não teria tempo hábil. O 176 

Prof. Francismário Ferreira dos Santos propôs que incorporasse o curso na planilha e trouxesse para 177 

discussão. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que a PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação) pedia 178 

Bacharelado e Licenciatura, mas isso não era dividido dentro do Câmpus, disse que o recurso não seria 179 

suficiente. O Presidente disse que os dados serão encaminhados e o ponto voltará na reunião ordinária. O 180 

Prof. Dyomar Toledo Lopes disse que estava incomodado com a questão do SOLICITE, que ele havia 181 

entendido que como os coordenadores tinham alegado sobrecarga de serviço, esse assunto estava sendo 182 

atropelado. O Presidente disse que se o curso não quiser fazer os pedidos, poderá encaminhar para Goiânia, 183 

pois o Câmpus não tem pessoal. O Prof. Dyomar Toledo Lopes questionou e se os coordenadores disserem 184 

que não podem fazer isso. O Prof. Alessandro Martins disse que poderia fazer isso, mas entraria no “bolo” da 185 
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universidade, agora se o Câmpus não quiser tudo bem, envia para Goiânia, disse ainda que tinha material de 186 

2006 (dois mil e seis) que não chegou e não vai chegar. Mas essa questão não era impositiva, o Câmpus só 187 

não tem pessoal para fazer isso. O Presidente disse que o assunto volta como ponto de pauta na próxima 188 

reunião. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 18:04 horas (dezoito 189 

horas e quatro minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho 190 

Diretor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos 191 

e pelos conselheiros presentes à discussão............................................................................................................ 192 
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