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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 007/2013/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2013. 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e treze às quatorze horas e doze minutos 1 

reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência do Prof. Wagner 2 

Gouvêa dos Santos, Diretor do Câmpus Jataí-UFG, os membros do Conselho Diretor: Prof. Helder Barbosa 3 

Paulino, Coordenador do Curso de Agronomia; Prof.ª Ivanildes Solange da Costa Barcelos, Coordenadora do 4 

Curso de Biomedicina; Prof. Antônio Paulino da Costa Netto, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas 5 

Bacharelado; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; 6 

Prof.ª Fernanda Sousa Borges, representante do Curso de Direito; Prof.ª Valquíria Coelho Pina Paulino, 7 

Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Carlos Rogério de Andrade, Coordenador do Curso de 8 

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

Bacharelado; Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação Física 10 

Licenciatura; Prof. Maurício José Alves Bolzam, Coordenador do Curso de Física; Prof. Rodrigo Paschoal 11 

Prado, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Evandro César Clemente, Coordenador do Curso de 12 

Geografia; Prof. Marcos Antônio de Menezes, Coordenador do Curso de História; Prof.ª Santinha Neuda 13 

Alves do Lago, Coordenadora do Curso de Letras Inglês; Prof.ª Vânia Carmem Lima, Coordenadora do 14 

Curso de Letras; Prof. Esdras Teixeira Costa, Coordenador do Curso de Matemática; Prof.ª Marciana 15 

Gonçalves Farinha, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira, Coordenadora 16 

do Curso de Pedagogia; Prof. Francismário Ferreira dos Santos, Coordenador do Curso de Química; Prof. 17 

Gildiberto Mendonça de Oliveira, Coordenador do Curso de Química Licenciatura; Prof. Dyomar Toledo 18 

Lopes, Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª Erin Caperuto de Almeida, Representante do 19 

Curso de Zootecnia; Prof. Paulo César Timossi, Vice-Coordenador do Mestrado em Agronomia; Prof. João 20 

Batista Pereira Cabral, Coordenador do Mestrado em Geografia; Prof. Marcos Lázaro Moreli, Coordenador 21 

do Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde; Prof.ª Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Mestrado 22 

Matemática-PROFMAT; Professores Associados, Edésio Fialho dos Reis; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, 23 

Representantes dos Prof. Adjuntos; Prof. Fernando Silva dos Santos, representante dos Professores 24 

Assistentes; Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, Presidente da CIS, Prof. Alessandro Martins, 25 

Vice-Diretor do Câmpus Jataí-UFG Os Servidores: Valéria Gouvea do Carmo Ferreira, Anne Oliveira e 26 

Christofer Gustavson Prado, Marcos Humberto Silva de Assis, representando os servidores técnico-27 

administrativos; Os Discentes: Guilherme Cardoso Japonês, Renan Vinícius Aranha, Thiago Oliveira Lima e 28 

Rodrigo Rezende de Assis  representante dos discentes. Verificado o “quórum”, o Senhor Presidente declarou 29 

abertos os trabalhos. Primeiro Ponto da Pauta: Solicitação dos Professores Orlando Afonso Valle do 30 

Amaral e Manoel Rodrigues Chaves para uso da palavra. O Presidente iniciou a reunião convidando os 31 

Professores Orlando Afonso Valle do Amaral e Manoel Rodrigues Chaves para composição da mesa, disse 32 

que conforme foi avisado sobre as eleições na reunião do Conselho Diretor da semana passada ele vieram 33 
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como candidatos à Reitoria e Vice-reitoria da Universidade Federal de Goiás. O Prof. Manoel Rodrigues 34 

Chaves disse que era grande a satisfação de estar em Jataí, disse que foi aluno da primeira turma de 35 

Geografia do Câmpus de Catalão e que aceitou o convite do Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral para 36 

compor a chapa, motivado pelo peso histórico, disse que adiava muitos projetos pessoais e acadêmicos por 37 

quatro anos, mas que foram motivados para assumir essa luta, em seguida ele fez o convite para o 38 

lançamento da candidatura em Jataí que será hoje à noite aqui no auditório maior da Unidade Jatobá. O Prof. 39 

Orlando Afonso Valle do Amaral disse que sua fala seria breve, ele reforçou o convite para que todos fossem 40 

ouvir as ideias e contribuir com sugestões, críticas para assim auxiliar no trabalho e absorver ideias do 41 

Câmpus Jataí. Ele disse que a presença do Prof. Manoel Rodrigues Chaves na chapa era importante, pois o 42 

crescimento do Câmpus foi muito grande, os Campi de Jataí e Catalão já têm o tamanho de universidades no 43 

Brasil e isso trazia um olhar de quem já passou por muita dificuldade, então ele pediu auxílio para 44 

contribuírem com um plano para que seja o plano de gestão deles, e o lançamento será hoje às dezenove 45 

horas e trinta minutos, aqui no auditório. Segundo Ponto da Pauta: Informes: A Prof.ª Levi Carina 46 

Terribile falou sobre a necessidade de atualização de cadastro de projetos no SAP, pois foram detectadas 47 

várias informações incompletas e/ou inconsistentes nos Projetos de Pesquisa cadastrados no sistema, então 48 

existe a necessidade de excluir projetos duplicados ou com nomes similares, mantendo somente aqueles que 49 

realmente encontram-se em andamento; atualizar projetos com prazo de conclusão expirado e ainda em 50 

execução, anexando aprovação no Conselho Diretor e/ou emenda no Comitê de Ética; incluir informação 51 

completa de toda equipe de pesquisadores do Projeto, docentes, discentes, Técnicos Administrativos e 52 

externos; informar se possui ou não financiamento e em caso positivo anexar comprovante com dados sobre 53 

a agência de fomento, natureza do financiamento e valor; informar se o projeto possui necessidade de 54 

aprovação no CEP (Comitê de Ética em Pesquisa)/CEUA (Comitê de Ética no Uso Animal) e em caso 55 

positivo anexar o comprovante de aprovação no mesmo; atualizar as horas de dedicação ao Projeto de 56 

Pesquisa de toda equipe, notadamente os docentes para que a carga horária seja compatível com a carga 57 

horária contratada declarada no SICAD (Sistema de Cadastro das Atividades Docentes), o prazo para 58 

alteração de status até 10/05, todo projeto mais antigo que não tiver alterado o status até esta data serão 59 

excluídos. Em seguida ela convidou todos para participarem do primeiro encontro acadêmico que será 60 

realizado no dia 15 (quinze) de maio de 2013 (dois mil e treze) no Shopping Jataí. O Presidente informou 61 

que o Acadêmico do Curso de Física Thiago Oliveira Lima obteve a maior nota do ENADE da Região 62 

Centro-Oeste e solicitou uma salva de palmas para o acadêmico. Em seguida a Prof.ª Levi Carina Terribile 63 

leu os relatos dos pontos: terceiro a sexto: Terceiro Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-64 

Graduação Doutorado da Prof.ª Isa Mara Colombo Scarlati, do interesse do Curso de Pedagogia; Quarto 65 

Ponto da Pauta: Relatório Final de Pós-Graduação Doutorado da Prof.ª Isa Mara Colombo Scarlati, do 66 

interesse do Curso de Pedagogia; Quinto Ponto da Pauta: Relatório final de Pós-Graduação Doutorado 67 

da Prof.ª Rosely Ribeiro Lima, do interesse do Curso de Pedagogia; Sexto Ponto da Pauta: Relatório 68 

semestral de Pós-Graduação Doutorado da Prof.ª Elaine Cristina Castelhano Barbosa, do interesse do 69 

Curso de Ciências Biológicas, relatados pela Comissão do Conselho Diretor e lidos pela Prof.ª Levi Carina 70 

Terribile, todos com pareceres favoráveis. Em votação os relatórios semestrais de pós-graduação foram 71 
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aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Em seguida a Prof.ª Levi Carina Terribile leu os relatos 72 

dos pontos: sétimo a décimo. Sétimo Ponto da Pauta: Solicitação de Afastamento para Pós-Graduação 73 

Doutorado da Prof.ª Leonor Paniago Rocha, do interesse do Curso de Pedagogia. Oitavo Ponto da Pauta: 74 

Solicitação de Afastamento para Doutorado do Prof. Thiago André Carreo Costa, do interesse do Curso de 75 

Medicina Veterinária; Nono Ponto da Pauta: Solicitação de Afastamento para Pós-doutorado do Prof. 76 

Igo Gomes Guimarães, do interesse do Curso de Zootecnia. Décimo Ponto da Pauta: Solicitação de 77 

Afastamento para participação em evento no exterior da Prof. Maria Cristina Cardoso Pereira, do 78 

interesse do Curso de Direito, relatados pela Comissão do Conselho Diretor e lidos pela Prof.ª Levi Carina 79 

Terribile, todos com pareceres favoráveis. Em votação os pareceres foram aprovados com o registro da 80 

unanimidade dos votos. Décimo Primeiro Ponto da Pauta: Projeto de pesquisa: Efeitos da gordura 81 

perivascular sobre a resposta da aorta a agonistas contráteis: estudo dos mecanismos envolvidos – 82 

Coordenadora: Prof.ª Núbia de Souza Lobato, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pela Prof.ª 83 

Levi Carina Terribile, com parecer favorável, em votação o projeto de pesquisa foi aprovado com o registro 84 

da unanimidade dos votos. Décimo Segundo Ponto da Pauta: Aprovação do regulamento do mestrado 85 

em Geografia – Coordenador do Mestrado: Prof. João Batista Pereira Cabral, relatado pela Comissão do 86 

Conselho Diretor e lido pela Prof.ª Levi Carina Terribile, com parecer favorável, em votação o regulamento 87 

do mestrado em Geografia foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Terceiro Ponto 88 

da Pauta: Antecipação do encerramento do curso de Especialização em Matemática do interesse da 89 

Prof.ª Graciele Paraguaia Silveira, relatado pela Comissão do Conselho Diretor e lido pela Prof.ª Levi Carina 90 

Terribile, com parecer favorável, em votação a antecipação do encerramento do curso de Especialização em 91 

Matemática foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Quarto Ponto da Pauta: 92 

Processo 23070.022111/2012-91 Acadêmico exposição de Motivos – Extraordinário Domínio de 93 

Conteúdo – do interesse do Acadêmico Phelipe Diego Moraes Nogueira, do Curso de Agronomia, relatado 94 

pelo Presidente do Conselho Diretor, parecer favorável. Em votação o parecer foi aprovado com o registro de 95 

30 (trinta) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Décimo Quinto Ponto da Pauta: Processo 96 

23070.021964/2012-13 Acadêmico Exposição de Motivos – Revisão de Avaliação – do interesse da 97 

Acadêmica Brunna Caroline Comora, do Curso de Engenharia Florestal, o parecer da banca de revisão de 98 

avaliação, manter a nota da prova. Em votação o parecer foi aprovado com o registro da unanimidade dos 99 

votos. Décimo Sexto Ponto da Pauta: Processo 23070.014487/2011-41 Acadêmico Exposição de Motivos 100 

– Revisão de Avaliação – do interesse do Acadêmico Jonatas Leal da Costa, do Curso de Psicologia, o 101 

parecer da banca de revisão de avaliação, manter a nota da prova. Em votação o parecer foi aprovado com o 102 

registro de 30 (trinta) votos favoráveis e 3 (três) abstenções. Décimo Sétimo Ponto da Pauta: Processo 103 

23070.025201/2012-33 – Unidade Concurso para Professor Efetivo – Resultado – Área Química 104 

Analítica e Geral, relatado por mim, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor: O 105 

concurso não teve candidato aprovado, a banca avaliadora foi composta pelos Professores: Francismário 106 

Ferreira dos Santos (Presidente), Carlos Cézar da Silva e Gildiberto Mendonça de Oliveira, não houve 107 

interposição de recursos. Em votação o resultado foi aprovado com o registro de 30 (trinta) votos favoráveis 108 

e 3 (três) abstenções. Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão 109 
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Horizontal – Relator: CAD/UFG; Processos Progressão Horizontal e Estágio Probatório, relatados pelas 110 

comissões da CAD/CAJ; Comissão presidida pela Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva Fontana: Progressão 111 

Horizontal: Processo 23070.001969/2013-00 – Marise Ramos de Souza; Processo 23070.002853/2013-81 – 112 

Maria Elídia Teixeira Reis. Processo de Estágio Probatório: Processo 23070.000084/2013-86– Edmilson 113 

Santos Cruz. Todos os relatórios de Estágio Probatório e progressão horizontal com avaliações aprovadas 114 

pela CAD (Comissão de Avaliação Docente). Em votação os relatórios foram aprovados com o registro da 115 

unanimidade dos votos. Décimo Nono Ponto da Pauta: Projetos de Extensão e Cultura, relatados pelo 116 

Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos, os seguintes Projetos: Competência Profissional e 117 

habilidades sociais: a importância das Ciências Sociais na Enfermagem. Coordenadora: Estael de Lima 118 

Gonçalves; Caracterização e fortalecimento das pequenas propriedades piscícolas da região de Jataí, 119 

GO. Coordenador: Arthur dos Santos Mascioli; A Língua Brasileira de Sinais e sua Aplicação no Ensino 120 

de Química para o Ensino Médio Coordenador: Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos; Utilização de 121 

mídias sociais para complementação do processo ensino-aprendizagem da disciplina de anatomia e 122 

histologia veterinária no ambiente universitário. Coordenador: Valcinir Aloísio Scalla Vulcani; 123 

Comunidade Aquática. Coordenadora: Angela Rodrigues Luiz; Delegacia da Mulher: acolhimento sócio-124 

clínico a sujeitos em situação de violência. Coordenadora: Tatiana Machiavelli Carmo Souza; Difusão da 125 

Inseminação Artificial em Bovinos nos municípios de Jataí-GO e Quirinopolls-GO. Coordenador: 126 

Vinicio Araujo Nascimento; Educação permanente no atendimento às pessoas com feridas. 127 

Coordenadora: Suelen Gomes Malaquias; Feira de Saúde CAJ/UFG: Enfermagem em Ação. 128 

Coordenadora: Marise Ramos de Souza; Grupo de Encontro e Reflexão: Escolhi a Psicologia e Agora? – 129 

Projeto Piloto. Coordenador: Tales Vilela Santeiro; Grupo de Encontro e Reflexão: Já tá aí? Já tá lá? 130 

Não: Já tô aqui!. Coordenador: Tales Vilela Santeiro; Grupos de promoção de saúde para calouros e 131 

egressos universitários. Coordenador: Tales Vilela Santeiro; Herbário Vivo. Coordenador: Christiano Peres 132 

Coelho; Intervenções clínicas na Estratégia de Saúde da Família. Coordenador: Tales Vilela Santeiro; 133 

Laboratório de Patologia Veterinária – UFG/CAJ Coordenadora: Marina Pacheco Miguel; Modelo de 134 

Produção Animal Integrado com Base nos Princípios da Agroecologia e da Permacultura. 135 

Coordenadora: Erin Caperuto de Almeida; Permacultura e Agrofloresta. Coordenadora: Mariana Crepaldi 136 

de Paula; Psicologia Sócio-Jurídica: Inserção na comunidade a partir do trabalho com famílias. 137 

Coordenadora: Tatiana Machiavelli Carmo Souza; Psico-Oncologia: sentidos e práticas. Coordenadora: 138 

Cíntia Bragheto Ferreira; Psico-Oncologia: sentidos e práticas. Coordenadora: Cintia Bragheto Ferreira; 139 

Redescobrindo a Astronomia: Uma nova Janela para o céu do Cerrado. Coordenador: Alessandro 140 

Martins; REMAT – Revista Eletrônica de Matemática. Coordenador: Claudiney Goulart; Seminários 141 

Abertos de Computação. Coordenador: Esdras Lins Bispo Júnior; Serviço de Apoio Psicológico. 142 

Coordenador: Tales Vilela Santeiro; Serviço de Orientação Profissional para alunos do Ensino Médio. 143 

Coordenadora: Marcela Cristina de Moraes; Workshop de Realidade Virtual e Aumentada 2013. 144 

Coordenadora: Ana Carolina Gondim Inocêncio; Extensão Tecnológica provendo a recuperação de matas 145 

ciliares em reservatório de Usina Hidrelétrica no Sudeste Goiano. Coordenador: Wendy Carniello 146 

Ferreira. Todos com pareceres favoráveis, em votação os pareceres, foram registrados 32 (trinta e dois) votos 147 
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favoráveis e 1 (uma) abstenção. Vigésimo Ponto da Pauta: Formação da comissão (Coordenador e 148 

Apoio) de acompanhamento dos pedidos de material de consumo para 2013 – SOLICITE – O Prof. 149 

Alessandro Martins explicou que em março fez uma reunião com os coordenadores para tratar sobre o 150 

SOLICITE, disse que esse acompanhamento de pedidos já ocorria em Catalão e nos Cursos de Pós-151 

graduação e que na última reunião foi solicitada a inclusão deste ponto para discussão. Disse que hoje não 152 

tem pessoal para efetuar o lançamento de pedido no Câmpus, disse que tem dois pregoeiros que trabalham 153 

semanalmente e já contam em média com quinze pregões e com os procedimentos a serem adotados de 154 

acordo com a Procuradoria Jurídica devem seguir atas de preços. Disse que será feito um trabalho de 155 

detalhamento dos pedidos em comum e esse era um fator a mais que tinha que trabalhar e aí a dificuldade de 156 

formar um setor para isso dentro do Câmpus. A Técnica Administrativa Valéria Gouvêa do Carmo Ferreira 157 

disse que as coordenações gostariam de criar um setor terceirizado para receber os pedidos, porém, isso seria 158 

inviável, pois os pedidos poderiam chegar de forma diferenciada, então devido a isso não seria possível 159 

terceirizar o apoio aos pedidos, pois sabia que após a abertura do processo ocorreria muita coisa em Goiânia, 160 

tinha prazos de análises e prazos judiciários. O Prof. Alessandro Martins disse que as coordenações tendo o 161 

acesso ao Centro de Custo teriam como acompanhar seus pedidos, verificar como foram lançados, em qual 162 

órgão se encontravam, facilitando assim o acompanhamento dos mesmos. O Prof. Dyomar Toledo Lopes 163 

disse que foi ele quem solicitou que esse assunto fosse discutido porque na primeira discussão a maioria dos 164 

coordenadores falou que não poderiam assumir essa tarefa, disse que ele teve que designar duas pessoas para 165 

essa tarefa, disse que acreditava que a decisão tinha que ser tomada de maneira comum. O Prof. Antonio 166 

Paulino da Costa Neto disse que a situação do Curso de Ciências Biológicas era a mesma, as solicitações do 167 

curso seriam encaminhadas para Goiânia e os colegas concordaram, disse que tinha que criar demanda e 168 

mandar os pedidos para o órgão responsável. O Prof. Fernando Silva dos Santos disse que o assunto foi 169 

discutido no Curso de Pedagogia, disse que conforme o Prof. Antônio Paulino da Costa Neto disse, esse era o 170 

momento de gerar a demanda, pois desta forma retirava o professor do ensino, pesquisa e extensão e 171 

colocava na área administrativa e essa era uma função para coordenador de compras. O Prof. Edésio Fialho 172 

dos Reis disse que os professores-associados, todos manifestaram contrários ao professor assumir esta 173 

função. Disse que a Pós-Graduação em Agronomia no ano passado tinha R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 174 

reais) de recurso e conseguiu gastar R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), disse que para fazer isso tinha 175 

que treinar, não era tão simples e ao conversar na PROAD (Pró-Reitoria de Administração e Finanças) 176 

disseram que utilizariam o recurso deste ano para fazer o empenho do outro ano. Disse que ouvia 177 

constantemente as pessoas dizerem que entrou na instituição para trabalhar com ensino, mas aí vêm essas 178 

questões administrativas. A Prof.ª Vânia Carmem Lima disse que essa atribuição não deveria ser direcionada 179 

à coordenação, nem aso professores, pois eles tinham que se dedicar ao ensino, pesquisa e extensão. A Prof.ª 180 

Eva Aparecida de Oliveira disse que endossava as palavras do Prof. Fernando Silva dos Santos e que o Curso 181 

de Pedagogia não tinha condições de assumir essa tarefa, a ser que fosse feito um trabalho urgente para 182 

solucionar a questão do curso. A Prof.ª Santinha Neuda Alves do Lago disse que também concordava com os 183 

colegas e que o Curso de Letras Inglês ela trabalhava com três professores, então era quase impossível fazer 184 

essa tarefa. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que todos estavam sobrecarregados, mas precisava de 185 
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algumas respostas: se mandasse para Goiânia, tinha que continuar fazendo as tomadas de preços? Porque a 186 

pior coisa era fazer a tomada de preços e pelo que ela sabia isso teria que continuar sendo feito, conseguir os 187 

três orçamentos, então os grandes problemas não seriam solucionados. Tinha que ver realmente qual o 188 

trabalho deveria ser feito. A Técnica Administrativa Valéria Gouvêa do Carmo Ferreira disse que sabia da 189 

dificuldade das coordenações, mas que o processo da Universidade estava errado, a proposta era que o 190 

processo licitatório viesse para Jataí, pois os benefícios seriam inúmeros, quantos pedidos e equipamentos 191 

chegavam em Goiânia e não vinham para Jataí? O trabalho que ela fazia aqui era o mesmo de cinco pessoas 192 

em Goiânia. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que a fala dela seguia a lógica da Prof.ª Luciana 193 

Aparecida Elias, disse que devido a projetos o Curso de Educação Física tinha dois centros de custos e 194 

sobrecarregados ou não, tarefa de professor ou não, o que percebia-se era que o que alterou mesmo foi a 195 

alimentação dos quadradinhos, mas com o acesso ao sistema tinha como acompanhar os pedidos e eles 196 

estavam chegando, estavam sendo entregues e essa era uma boa experiência, uma experiência positiva. Disse 197 

que outra reflexão era que quando reivindicava autonomia, capacidade de gerir recursos, isso traria demanda 198 

de mais trabalho, não sabia o que faria com essa questão da demanda de técnicos, disse que não sabia se era 199 

devolvendo o trabalho que resolveria. Disse que concordava com a Prof.ª Luciana Aparecida Elias de que 200 

tinha que pensar com clareza no que faria, e poderia ser a chance de apresentar de outra forma a demanda. O 201 

Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a dificuldade de orçamento era que fazia três orçamentos e colocava 202 

no sistema, o sistema fazia uma média e os orçamentos eram descartados. Então ele fez um questionamento: 203 

Se a questão dos três orçamentos era uma exigência da Universidade Federal de Goiás ou se era do sistema. 204 

A Técnica Administrativa Valéria Gouvêa do Carmo Ferreira respondeu que era uma exigência da legislação, 205 

era obrigatório apresentar os três orçamentos. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal disse que o 206 

desconhecimento do sistema poderia causar a resistência, então poderiam conhecer primeiro o sistema. Disse 207 

que quanto a fala do Prof. Edésio Fialho dos Reis a questão da ata de registro de preços poderia minimizar o 208 

trabalho, pois nesse caso os três orçamentos eram liberados. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse 209 

que concordava que estavam sobrecarregados, mas que o problema não era essa atividade, era o modelo de 210 

regimento da universidade, disse que o Curso de Ciência da Computação solicitou à Direção para 211 

acompanhar os pedidos do curso. Disse que em 2010 (dois mil e dez) foi perdido cinquenta por cento dos 212 

pedidos e que tinham trabalhado, e que nos próximos pedidos isso tinha ajudado o curso. Então, ele 213 

concordava com a sobrecarga, mas a computação entendeu que nesse momento era mais importante trabalhar 214 

para conseguir o que queria e não perder recursos, disse que não gastava mais de doze ou treze dias para 215 

fazer isso, realmente precisava de mais técnicos e mais professores, mas nesse momento o curso definiu que 216 

faria isso. O Prof. Maurício José Alves Bolzam disse que concordava com a Prof.ª Luciana Aparecida Elias 217 

que o processo dos três orçamentos não sairia mesmo, teriam que fazer essa cotação, então eram burocracias 218 

que teriam que assumir. Disse que exigia a autonomia, mas na hora de colocar a mão na massa não poderia. 219 

Disse que entendia a situação dos outros cursos, mas lamentava, pois não tinha como escapar disso e em 220 

vista a agilidade do processo ele disse que era favorável a esse procedimento. O Prof. Helder Barbosa 221 

Paulino disse que estavam discutindo o sexo dos anjos, disse que o que foi solicitado foi que fizessem o 222 

curso SOLICITE, isso que era de conhecimento, disse que precisava primeiro conhecer, se não quisessem 223 
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fazer os pedidos, que não façam e encaminhem para Goiânia. Disse que como já foi dito o Câmpus tem 224 

capacidade e quem tiver condições de fazer os pedidos que os façam. Disse que concordava que os 225 

coordenadores não deviam fazer os pedidos, mas todos deveriam fazer o curso, depois que agende uma nova 226 

reunião para verificar de quem são as atribuições. O Técnico Administrativo Marcos Humberto Silva de 227 

Assis disse que a maior briga do Câmpus era para trazer as compras para Jataí, disse que o grande desafio 228 

seria querer fazer, continuar encaminhando para Goiânia, continuaria com os três orçamentos, então o grande 229 

problema era quem preencheria as planilhas no sistema, tinha que ter cuidado com que faria e como faria. O 230 

Presidente disse que era uma maneira de acompanhar os gastos dos recursos, achava um retrocesso devolver 231 

os pedidos para Goiânia, disse que o discurso de independência era um e a ação era outra. Quanto a falta de 232 

servidores técnicos administrativos foi realizado um estudo e o déficit do Câmpus é de 171 (cento e setenta e 233 

um) técnicos administrativos, esse estudo foi encaminhado para a reitoria e para o MEC (Ministério da 234 

Educação). Disse que o Prof. Helder Barbosa Paulino falou de conhecimento e isso era muito importante, o 235 

conhecimento era muito importante era uma oportunidade de conhecer melhor a universidade, então, as 236 

pessoas deveriam pensar melhor em suas ações e discursos. O Prof. Alessandro Martins falou já foi 237 

coordenador de cursos e sabia como era o trabalho, como era esse impacto, disse que na época foi quando o 238 

curso estava sendo implantado e tinha que fazer as listas de materiais gerais para começar o curso, disse que 239 

se lembrava da dificuldade encontrada na época, lembra também que o Prof. Edésio Fialho dos Reis deu todo 240 

o suporte necessário. E hoje a proposta era trabalhar essa metodologia e tem essa dificuldade e como foi 241 

colocado em reunião a princípio se trabalharia com o curso. Quanto a colocação do Prof. Edésio Fialho dos 242 

Reis, sobre os orçamentos era a lei 8666 (oito mil seiscentos e sessenta e seis) que realmente burocratizava o 243 

processo, porém, não tinha jeito. Disse que muitas pessoas foram embora do Câmpus, mas muitas ficaram e 244 

que queria desenvolver isso junto aos coordenadores, essa questão do treinamento que era uma proposta da 245 

Direção e que ele se colocava à disposição para auxiliar as coordenações nesse processo. O Presidente 246 

sugeriu que iniciassem os encaminhamentos. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que o 247 

encaminhamento dele era que as compras fossem feitas pelo DMP (Departamento de Material e Patrimônio) 248 

de Goiânia. O Prof. Marcos Gonçalves Santana propôs que os pedidos fossem feitos aqui, mas que com um 249 

planejamento de médio a longo prazo, fossem transferidos para um setor responsável. O Prof. Helder 250 

Barbosa Paulino, sugeriu que todos fizessem o curso e deliberassem posteriormente ao curso, quanto aos 251 

pedidos. A Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal perguntou se teria que acatar a decisão do conselho, ou se 252 

cada curso faria de sua forma? O Prof. Alessandro Martins solicitou esclarecimentos para a Técnica 253 

Administrativa Valéria Gouvêa do Carmo Ferreira. Ela explicou que se uma coordenação define que os 254 

pedidos serão encaminhados para Goiânia mesmo que isso fosse feito de forma posterior, o Câmpus Jataí não 255 

teria como abrir o mesmo processo, pois já teria sido aberto um processo para a compra daquele item 256 

específico, o jurídico não aceita a abertura de processos com itens semelhantes então esse pedido não poderá 257 

ser encaminhado em data posterior. O Presidente disse que tinham sido apresentados três encaminhamentos: 258 

O do Prof. Antônio Paulino da Costa Netto de encaminhar todos os pedidos para Goiânia; O do Prof. Helder 259 

Barbosa Paulino de fazer o curso e definir sobre os pedidos depois e o do Prof. Marcos Gonçalves Santana 260 

de que os pedidos fossem feitos aqui, mas que com um planejamento a médio e longo prazo, pudessem ser 261 
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transferidos para um setor responsável. Em votação a proposta do Prof. Helder Barbosa Paulino de fazer o 262 

curso e definir sobre os pedidos depois, foram registrados 10 (dez) votos favoráveis, 17 (dezessete) 263 

contrários e 9 (nove) abstenções; Em seguida em votação as outras duas propostas e foram registrados 27 264 

(vinte e sete) votos para a proposta do Prof. Marcos Gonçalves Santana de que os pedidos fossem feitos aqui, 265 

mas que com um planejamento a médio e longo prazo, fossem transferidos para um setor responsável, 6 266 

(seis) votos para a proposta do Prof. Antônio Paulino da Costa Netto de encaminhar todos os pedidos para 267 

Goiânia e 4 (quatro) abstenções, portanto, os pedidos serão feitos no Câmpus Jataí, mas que com um 268 

planejamento a médio e longo prazo, possam ser transferidos para um setor responsável. O Prof. Antônio 269 

Paulino da Costa Netto disse que levaria novamente o assunto para o Curso de Ciências Biológicas, mas se 270 

ninguém se disponibilizasse, o que faria? O Presidente sugeriu que fosse feito um sorteio, disse que no Curso 271 

de Biomedicina ele faria isso. Vigésimo Primeiro Ponto da Pauta: Proposta de Distribuição 272 

Orçamentária, custeio e capital por curso ano 2013 (dois mil e treze) – O Prof. Marcos Antonio de 273 

Menezes solicitou esclarecimentos sobre recursos de custeio e capital e questionou se seria possível 274 

remanejar recurso de custeio para capital, pois, o curso precisava de outros equipamentos e o custeio 275 

utilizado pelo curso era mínimo. O Prof. Alessandro Martins disse que não era possível mudar a rubrica de 276 

custeio para capital, disse ainda que sobre o que poderia comprar as Técnicas Administrativas Valéria 277 

Gouvêa do Carmo Ferreira e Francinelle Cabral Silva apresentarão no curso. A Prof.ª Eva Aparecida de 278 

Oliveira questionou se a equipe ficaria à disposição para informar o que poderia ser comprado. O Presidente 279 

disse que sim. A Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira agradeceu ao Prof. Wagner Gouvêa dos Santos e ao Prof. 280 

Alessandro Martins, disse que o Prof. Wagner foi até a coordenação e o Prof. Alessandro a atendeu ontem, 281 

mas a planilha de distribuição, quanto a produção era uma distribuição injusta, pois o curso tinha uma 282 

demanda muito grande, ela solicitou que outros critérios fossem apreciados. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias 283 

disse que o trabalho da comissão no ano passado foi adaptação de dados para o Câmpus e que foi 284 

apresentado para o conselho e acatado. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que foi realizada uma reunião 285 

com os adjuntos e que tinha propostas para apresentar: Material de uso permanente/uso comum, isso dentro 286 

dos R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), solicitou que os data shows fossem instalados nas salas com 287 

computador, mesa, cadeira, persianas e salas de aula com 80 (oitenta) alunos, aparelhos de som, solicitou 288 

também instalação de impressoras coletivas (on line). Quanto ao valor de custeio de R$ 930.000,00 289 

(novecentos e trinta mil reais) mão de obra para novas demandas para prédios que não estão disponíveis, 290 

pediu para que esse item fosse retirado e que esse valor retornasse para o custeio de cada curso. Disse que 291 

gostaria de saber sobre a frota disponível e motoristas e se qual a necessidade de mais um carro de passeio e 292 

uma van. Outra questão era quanto ao investimento em infraestrutura na Riachuelo neste ano, pois noventa 293 

por cento dos cursos estavam no Jatobá. E por último foi solicitado a formação de uma comissão com um 294 

componente de cada área (extra conselho) para acompanhar a aplicabilidade dos recursos. O Prof. 295 

Alessandro Martins falou que mesas e cadeiras foram colocadas nas salas, porém foram retiradas das salas. 296 

Quanto as persianas, foi solicitado insulfilme para os prédios e já foi colocado em alguns, e foi solicitada 297 

também a instalação de ar-condicionado para estas salas, antes disso foram comprados mais de cem 298 

ventiladores, mas quando abriu as caixas de energia não tinha fiação, então tinha outros serviços a serem 299 
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concluídos, para instalar data shows, tinha que adquirir também os suportes. Quanto a Riachuelo, tivemos no 300 

ano passado várias situações constrangedoras, ocorreu assalto a mão armada na cantina, então precisa de uma 301 

guarita, de mais segurança, o sistema de calha e abastecimento de água também era ineficiente, então 302 

necessita de ser trabalhada essa questão. Precisa dar suporte aos cursos que utilizam a Riachuelo. Quanto a 303 

formação de uma comissão, o que vier para auxiliar, ótimo, tudo que é apresentado é trabalho feito por aqui, 304 

então somar mais pessoas a esse trabalho seria muito importante. O Prof. Carlos Rogério Andrade disse que 305 

foi dito que o Restaurante Universitário funcionará a partir do meio do ano, o que será feito com o recurso do 306 

restaurante, como será gerido? Outro questionamento era como era gerido o recurso da fazenda? Disse ainda 307 

que quando um curso era avaliado pelo MEC (Ministério da Educação) o lattes avaliado era dos últimos três 308 

anos, então porque pegar 2011 (dois mil e onze)? Poderia pegar 2012 (dois mil e doze). Em 2011 (dois mil e 309 

onze) o Curso de Engenharia Florestal não tinha o quadro de professores completo, disse que tinha ano que 310 

se publicava mais. O Presidente disse que isso era uma proposta, que poderia ser feita uma discussão para 311 

melhorias na planilha. Quanto aos recursos da fazenda o Presidente disse que existia um centro de custo na 312 

FUNAPE (Fundação de Apoio a Pesquisa) e a verba gerada era revertida para a fazenda, para a manutenção 313 

de tratores, compra de sementes, adubos, ou seja, era para a manutenção da fazenda. O Prof. Alessandro 314 

Martins disse que esse fundo local auxiliava nas emergências, disse que como exemplo, foi construído o 315 

galpão para guardar máquinas, disse que a porcentagem que vinha para a direção era utilizada para material 316 

de manutenção de urgência, compra de gás, nitrogênio, torneiras, enfim, emergências. Quanto ao Restaurante 317 

Universitário haverá uma licitação e uma empresa assumirá o restaurante e fará uma gestão junto a PROAD 318 

(Pró-Reitoria de Administração e Finanças) para que o lucro volte para o Câmpus. O Presidente solicitou um 319 

novo teto da reunião para as dezoito horas, os conselheiros não concordaram. O Presidente continuou a 320 

reunião informando sobre a frota de veículos do Câmpus, que são vinte carros, sendo que cinco destes 321 

estavam em Goiânia para manutenção e três foram encaminhados para leilão/descarte: um pálio flex ano 322 

2007 (dois mil e sete); um pálio flex ano 2005 (dois mil e cinco); um uno flex ano 2008 (dois mil e oito); 323 

uma logan flex ano 2007/2008 (dois mil e sete/oito); um fusca ano 1983/84 (mil novecentos e oitenta e 324 

três/oitenta e quatro) – Descarte/leilão; uma Kombi flex 2007/2008 (dois mil e sete/oito) - em Goiânia para 325 

manutenção; uma Toyota 1993 (mil novecentos e noventa e três); um caminhão F-4000 (quatro mil) G 2007 326 

(dois mil e sete); uma van 2007/2008 (dois mil e sete/oito); uma van 2011 (dois mil e onze); um micro-327 

ônibus 2008 (dois mil e oito) - em Goiânia para manutenção; um ônibus – em Goiânia para manutenção; um 328 

ônibus 1991/1992 (mil novecentos e noventa e um/dois) - Descarte/leilão; um ônibus 1977 (mil novecentos e 329 

setenta e sete) - em Goiânia para manutenção; um ônibus 1983/1984 (mil novecentos e oitenta e três/quatro) 330 

- Descarte/leilão; um ônibus 1988 (mil novecentos e oitenta e oito) - em Goiânia para manutenção; uma moto 331 

2008 (dois mil e oito/nove); uma montana flex 2010 (dois mil e dez); um focus flex 2010 (dois mil e dez); 332 

um fluence flex 2012 (dois mil e doze). O Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira falou sobre o Curso de 333 

Química Bacharelado que não constava na planilha, disse que deixar o curso mais esse ano sem recurso seria 334 

prejudicial, pediu que o curso fosse inserido na planilha. O Prof. Francismário Ferreira dos Santos solicitou 335 

que o curso fosse inserido sem que prejudicasse os outros cursos. O Presidente disse que considerando que o 336 

curso não teve culpa de iniciar em 2011 (dois mil e onze), a questão era complicada, e que era uma 337 
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preocupação da Direção e em discussão teria como tentar junto a Reitoria conseguir o mesmo quantitativo de 338 

custeio, capital não seria possível, mas custeio poderia conseguir. O Prof. Alessandro Martins disse que 339 

poderia fazer uma gestão junto a PROAD (Pró-Reitoria de Administração e Finanças) para conseguir o 340 

recurso para o curso. O Presidente disse que então a mesa fazia o encaminhamento de votar a planilha. A 341 

Prof.ª Cecília Nunes Moreira questionou se da mesma forma do ano passado votaria uma planilha, disse que 342 

foram feitos encaminhamentos e que não foram votados, então achava que não poderia votar a planilha 343 

completa até porque não foi discutido separado capital e custeio e tinha também a redução do valor proposto 344 

por ela. O Prof. Alessandro Martins solicitou esclarecimentos ao Administrador Ricardo Porto Simões 345 

Mathias. O Administrador Ricardo Porto Simões Mathias respondeu que essa planilha estava atendendo os 346 

prédios que seriam entregues também, estes também estavam sendo contemplados. A Prof.ª Cecília Nunes 347 

Moreira disse que era muito dinheiro para prédios não existentes. O Administrador Ricardo Porto Simões 348 

Mathias disse que contemplava também os já existentes. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que não estava 349 

falando para retirar tudo, mas encaminhar uma parte desse valor para custeio e em agosto discutia isso de 350 

novo. Disse que a proposta de comissão também não foi votada. O Prof. Alessandro Martins disse que 351 

gostaria de fazer uma colocação, que estava apresentando empenho e mesmo se pudesse esperar para agosto 352 

não daria tempo para realizar o processo de licitação, o que gostaria de passar para o conselho agora era a 353 

questão do tempo hábil que tinha para trabalhar. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que queria 354 

saber como ficou a alocação dos prédios nesses valores, todos esses prédios que estavam em obras foram 355 

deliberados antes? Disse que pelo que lembra a Enfermagem e Biomedicina estavam no mesmo prédio, 356 

agora aparece somente o prédio de Biomedicina, isso gera uma dúvida. O Presidente disse que o Curso de 357 

Biomedicina fez uma reunião com o Prof. Edward Madureira Brasil apresentando as demandas e por meio de 358 

uma emenda parlamentar o Prof. Edward Madureira Brasil, conseguiu recurso para o prédio. A Prof.ª Cecília 359 

Nunes Moreira questionou porque foi liberado um prédio de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos 360 

mil) para a Biomedicina? Disse que havia várias outras demandas. O Presidente disse que muitas demandas 361 

eram tratadas com negociação direta da coordenação do curso com a reitoria, e a reitoria poderia atender por 362 

meio de emendas parlamentares, que foi este caso e o prédio era para os Cursos de Enfermagem e 363 

Biomedicina. Disse ainda que isso ocorreu também com o Curso de Zootecnia e com o Hospital Veterinário. 364 

O Prof. Alessandro Martins disse que essas eram obras empenhadas em 2012 (dois mil e doze) e disse que o 365 

prédio era Enfermagem e Biomedicina, disse que estava encaminhando um processo aqui que havia ficado 366 

um pouco constrangedor e que ele achava desnecessário, pois era necessário que todos trabalhassem juntos 367 

para que todos pudessem receber recursos para suas necessidades. Não da forma que estava sendo colocada 368 

por algumas pessoas neste conselho, então tinha que ser responsável e educado quanto a isso, pois acreditava 369 

que todos precisavam agora ficar achando que merece mais que o outro, não tem isso não, aqui todos são 370 

iguais tem necessidades específicas e tem que trabalhar por elas e lutar para que essas necessidades sejam 371 

concretas para todos e não começar a brigar aqui dentro, então que tomem cuidado com isso, pois isso estava 372 

gerando uma discórdia e não poderia permitir isso, tinham que trabalhar de forma conjunta para buscar os 373 

interesses da instituição que era de todos, era para isso que estavam aqui e não para começar a digladiar uns 374 

com os outros. Disse que precisavam ser responsáveis naquilo que estavam propondo. O Presidente disse que 375 
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gostaria de fazer uma colocação, de que qualquer dúvida a Direção estaria disponível para discutir, disse que  376 

estava aberto para esclarecimentos, empenhando para trabalhar juntos. O Prof. Dyomar Toledo Lopes sugeriu 377 

que fosse aprovado ponto a ponto. O Presidente disse que não tinha mais tempo e refez o encaminhamento 378 

da mesa de votar a planilha, pois se corria o risco de devolver dinheiro para a união para não ter tempo de 379 

utilizar os recursos, assim ficava como modelo experimental e poderia comparar o que utilizou no ano 380 

passado e o que utilizará neste ano, tinham que ser responsáveis. O Prof. Marcos Antônio de Menezes pediu 381 

para votar o orçamento com uma comissão de acompanhamento. O Presidente aceitou a sugestão e disse que 382 

poderia inserir também o caso do Curso de Química para gestão junto à Reitoria, para aquisição de recursos 383 

de custeio para o curso. Em votação a aprovação da planilha mais as duas propostas, foram registrados 22 384 

(vinte e dois) votos favoráveis, 2 (dois) contrários e 5 (cinco) abstenções. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 385 

Presidente declarou encerrada a reunião às 17:55 horas (dezessete horas e cinquenta e cinco minutos), da 386 

qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente ata 387 

que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros 388 

presentes à discussão e votação........................................................................................................................... 389 
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