
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ

ATA Nº. 010/2019/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ

REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

PROCESSO SEI N.º 23070.044140/2019-80

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove às 14:05 (quatorze horas e cinco

minutos) reuniram-se no Auditório Maior – Campus Jatobá Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás,

sob a presidência do Prof.  Américo Nunes da Silveira Neto,  Diretor  da Regional  Jataí  da Universidade

Federal de Goiás, os membros do Conselho Gestor da Regional Jataí: Técnica Administrativa Anne Oliveira,

representante  do  Órgão  Suplementar/Biblioteca;  Prof.ª  Cecília  de  Castro  Bolina,  Representante  dos

Professores; Prof. Christiano Peres Coelho, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas;

Prof.  Daniel  Cortes  Beretta,  Chefe  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Ciências  da  Saúde;  O  Técnico

Administrativo Daniel Silva Carvalho, Representante dos Técnicos Administrativos; Prof. Edésio Fialho dos

Reis, Coordenador de Pós-graduação;  Prof.  Giovanni Cavichioli Petrucelli,  Chefe da Unidade Acadêmica

Especial de  Ciências Exatas;  Prof.ª  Giulena Rosa Leite,  Vice-diretora da Regional Jataí da Universidade

Federal  de  Goiás;  Prof.  Gustavo Henrique  Marques  Araújo,  Chefe  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de

Ciências Agrárias; Prof.ª Kamila Rodrigues Coelho, Coordenadora de Graduação; Prof.ª Luciana Aparecida

Elias, Coordenadora de Assuntos da Comunidade Universitária; Prof.ª Ludmila Grego Maia, Coordenadora

de Extensão e Cultura; Prof.ª Maria Cristina Cardoso Pereira, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de

Ciências  Sociais  Aplicadas;  Administrador  Ricardo  Porto  Simões  Mathias,  Representante  do  Órgão

Administrativo CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico); Prof. Simério Carlos Silva Cruz, Coordenador

de Pesquisa e Inovação;  Administradora Simone Rezende do Carmo, Coordenadora de Desenvolvimento

Institucional e Recursos Humanos; Prof.ª Suely Dos Santos Silva, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de

Educação; e Prof. William Ferreira da Silva, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos. 

Representantes  com direito  a  Voz:  Prof.  Doughlas  Regalin,  Diretor  do  Hospital  Veterinário;  Técnica

Administrativa  Michaela  Andréa  Bette  Camara,  Assessora  de  Comunicação;  Prof.  Luis  Antônio  Serrão

Contim, representante da ADUFG. Após verificação do quórum, o Presidente iniciou a reunião apresentando

a justificativa de ausência  da Prof.ª  Giulena Rosa Leite,  que foi  realizar  a abertura  de um evento e ao

finalizar ela virá para o conselho. Primeiro Ponto da Pauta: Informes da Presidência – Primeiro Informe:

Reuniões/Ações realizadas pela Direção.  O Presidente informou que realizou reunião com as chefias e

coordenadores. Falou sobre o direcionamento de reuniões para as coordenações e que os coordenadores terão

autonomia,  para que a  gestão fique com a parte mais  estratégica.  Segundo Informe: Emancipação.  O

Presidente  informou que esteve com o  Deputado João Campos  e  o  Prof.  Edward  Madureira  Brasil  em

Brasília e solicitou que no processo de emancipação fosse considerada a consulta realizada na regional e

após esse trabalho na bancada foi  realizada uma reunião com o Ministro da Educação,  João Campos e

agricultores  locais,  foi  conversado e  exposto os  propósitos,  o  ministro falou sobre  a  falta  de CD’s  e o
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Deputado João Campos disse que auxiliará na viabilização dessas CD’s. O Presidente ressaltou que todos

estavam trabalhando voltados para a gestão, independente dessa expectativa.  Terceiro Informe: Recursos

Bloqueados – O Presidente informou que o recurso de custeio foi liberado 100% (cem por cento), que teve

uma  emenda  de  bancada  que  não  saiu  e  na  última  semana  o  Senador  Vanderlan  Cardoso  conseguiu  a

liberação de mais R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) restantes e para essa etapa não haviam

processos  abertos,  então  para  aproveitar  esse  recurso  tiveram que  trabalhar  de  acordo  com o  que  foi

planejado e a orientação da Coordenação de Administração e Finanças era de adesão em atas vigentes e nesse

sentido a gestão partiu para algumas ações focadas no coletivo: No diagnóstico foi notada uma deficiência no

setor de informática e em reunião com a gerência do CERCOMP os discentes reclamaram sobre a falta de

wi-fi, então procedeu-se com a compra de 25 (vinte e cinco) roteadores. Em seguida o Presidente informou

que a Universidade Federal do Mato Grosso doou um  software administrativo de gestão para a regional,

então será realizado um investimento para implantação desse software. Outra questão a ser atendida é a de

melhoramento na  energia  elétrica  e  em reunião  com o Engenheiro  Eletricista  foi  definida a  compra  de

gerador para as centrais de aula um e dois e no ano que vem a Riachuelo será contemplada, pois no Jatobá as

quedas eram mais frequentes e o fluxo de usuários era maior. O Presidente falou ainda sobre uma emenda

que ele  conseguiu enquanto chefe  da Unidade Acadêmica Especial  de  Ciências  Agrárias,  emenda  a  ser

destinada a construção do aviário e quando da aprovação do orçamento foi cadastrada como 20 RK, disse

que na época ele questionou a atribuição desse código e quando essa emenda chegou no Ministério da

Educação foi travada, pois o código correto seria 8282, isso ocorreu em agosto, mas ele teve informação

somente após a posse, mas o Deputado João Campos inseriu a demanda em um projeto de lei e estavam na

expectativa do que acontecerá, mas corre-se sério risco de perdê-la. O Presidente disse que não fará isso com

ninguém, que qualquer chefia ou coordenação que conseguir algum recurso será apoiada e que o Curso de

Zootecnia tinha ciência da situação.  Quarto Informe: Interdição do Casarão –  O Presidente informou

sobre um processo que indicava a interdição do casarão, que se encontra em situação que oferece riscos às

pessoas e ao patrimônio público. Disse que quando assumiu a direção a Riachuelo já estava loteada e que

teve reunião com as Chefias das Unidades de Estudo Geográficos e Educação e que eles auxiliaram muito,

ele aproveitou a oportunidade para agradecê-los pelo apoio.  Então,  a Coordenação de Desenvolvimento

Institucional e Recursos Humanos e a Coordenação de Administração e Finanças vão descer para as salas

cedidas. E quanto ao casarão tinham que lutar por um recurso para a reforma, tinha que retirar a fiação da

parte  de  cima,  pois  corre  o  risco  de  incêndio.  Informes  Diversos  –  O  Presidente  comentou  sobre  a

necessidade de espaço para a Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária e que a Coordenação

de Pós-graduação e de Pesquisa e Inovação auxiliaram na resolução. Comentou que o Prof. Edésio Fialho

dos Reis cedeu um gerador para a direção e o agradeceu. A Assessora de Comunicação Michaela Andrea

Bette  Camara,  apresentou-se  como  Assessora  de  Comunicação  e  informou  sobre  a  normativa  que

regulamenta os sites. Informou ainda que será realizada a confraternização dos servidores e convidou todos a

participarem. A Prof.ª Maria Cristina Cardoso Pereira informou que 100% (cem por cento) dos extintores da

Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas estavam vencidos e que existia a questão do uso do
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auditório para eventos, e facultar eventos públicos em locais assim poderia colocar a segurança do público

em risco,  por isso a unidade não fará mais reserva do auditório.  A Prof.ª  Giulena Rosa Leite disse que

coordena o departamento de atenção a saúde do servidor e solicitou que a professora encaminhasse um ofício

via SEI, para tentarem solucionar a questão. O Presidente disse que a professora agiu corretamente diante da

situação e solicitou que das próximas vezes a direção seja procurada para soluções, para que sejam evitadas

atitudes extremas. A Prof.ª Maria Cristina Cardoso Pereira disse que tramitava um processo no SEI em que

recebeu como resposta que não havia recursos para extintores, fechaduras etc. Em seguida o Presidente

comunicou que  cada  coordenação da  gestão  faria  um informe  sobre  sua  coordenação.  A Prof.ª  Kamila

Rodrigues Coelho se apresentou como Coordenadora de Graduação e disse que essas quatro semanas foram

de muitos desafios, disse que contava com o apoio das chefias e que já realizou uma reunião com a câmara,

solicitou a proximidade de todos e disse que estava à disposição para sugestões e esclarecimentos. A Técnica

Administrativa  Simone  Rezende  do  Carmo  Se  apresentou  como  Coordenadora  de  Desenvolvimento

Institucional e Recursos Humanos e falou sobre os trabalhos realizados, tramitação de processos participação

no FORGEP e disse que estava à disposição para atendimento. O Prof. Edésio Fialho dos Reis Se apresentou

como Coordenador de Pós-graduação e falou sobre o gerador cedido para a direção, pois com sua ida para o

multiusuário e por lá já ter um novo gerador, então esse foi cedido para auxiliar o CERCOMP, falou sobre a

pós-graduação em que de 7 (sete) programas, 5 (cinco) indicaram o nome dele para coordenador de pós-

graduação e que a expectativa era de fazer um bom trabalho, disse que a instituição estava em um momento

delicado de diminuição de recursos desde 2015 (dois mil e quinze). Comentou que ontem recebeu a notícia

de que a CAPES liberará 1800 (mil e oitocentas) bolsas e atingirá a novos programas, disse que precisava

acima  de  tudo  estruturar  e  que  a  pós-graduação tinha  que  ser  pensada  de  forma  estratégica  e  não  em

números. Comentou que a Prof.ª Vera Lúcia Banys trabalhou muito pela pós. A Prof.ª Luciana Aparecida

Elias se apresentou como Coordenadora de Assuntos da Comunidade Universitária,  falou sobre bolsas e

listou  os  servidores  que  compõem  sua  condenação  que  são:  uma  psicóloga,  uma  psicopedagoga,  três

assistentes sociais em uma nutricionista que hoje cuida do restaurante universitário. Falou sobre o fórum da

CACOM com os alunos dos DCE’s e CA’s e informou que as reuniões ocorrem nas sextas-feiras para discutir

vários temas como acessibilidade, transporte e as demandas da CACOM estão baseadas nesse fórum. Disse

que ela não tinha mesa, não tinha sala, mas que isso já estava sendo providenciado. O Presidente pediu para a

Prof.ª Giulena Rosa Leite complementar o assunto sobre a interdição do casarão, ela disse que no momento

da discussão o NOBE não participou e não foi contemplado com sala. Disse que a questão de saúde mental

aqui se refletia lá fora e o NOBE tem feito esse trabalho de acolhimento, mas eles também não têm sala e

isso estava sendo providenciado no bloco cinco.  O Prof.  Simério Carlos Silva Cruz se  apresentou com

Coordenador  de Pesquisa  e  Inovação,  disse  que estava na coordenação da pós em agronomia  e  que os

primeiros dias eram para verificação de demandas e prioridades, disse que a Prof.ª Cecília Nunes Moreira fez

um  ótimo  trabalho  e  que  tinha  uma  reunião  agendada  para  amanhã  com  os  coordenadores  para

estabelecimento de uma política de pesquisa e pós-graduação, nesse primeiro contato verificará o que pode

ser feito para fortalecer a pesquisa em parceria com a pós-graduação.  Os comitês de ética em pesquisa
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estavam trabalhando para levar aos colegas a necessidade de passar os projetos de pesquisa pelos comitês de

ética.  Disse que o Prof. Danival  Vieira de Freitas continuava a frente do Parque Tecnológico JataíTech,

explicou sobre a exclusão do programa federal, mas que ficaram sabendo em Brasília sobre a criação de 12

(doze)  parques  tecnológicos  e  que  o  Prof.  Américo  Nunes  da  Silveira  Neto  conversou com o  Senador

Vanderlan Cardoso e que a fala do senador era de que um parque seria para Jataí. O Presidente explicou a

questão do parque tecnológico, disse que os cinco milhões que seriam parcelados em cinco vezes era um

investimento alto, então foi feita esta ação e já foi solicitado ao Prof. Danival Vieira de Freitas apresentação

do projeto para o conselho e o que realmente tem de concreto nisso para atender o processo, o Presidente

disse  que quer  saber  sobre  isso com clareza e  que quer  a  participação de toda a comunidade.  A Prof.ª

Ludmila Grego Maia se apresentou como Coordenadora de Extensão e Cultura e disse que formou sua

equipe com a Prof.ª  Cristiane José Borges e o  Prof.  Valcinir  Aloísio Scalla  Vulcani,  disse que estavam

ouvindo projetos importantes, ações institucionalizadas e a pretensão era que as ações alcançassem mais

pessoas,  e  que  vão  estruturar  os  programas,  unificar  esforços  para  que  o  alcance  seja  maior  e  assim

aproximar mais a sociedade desse espaço, falou que a minuta de curricularização estava em discussão e que

isso mudaria muita coisa, encerrou dizendo que estava à disposição. O Prof. Paulo José Cabral Lacerda se

apresentou  como  Assessor  de  Assuntos  Estratégicos,  Governança  e  Gestão  de  Riscos,  Ele  disse  que  a

intenção era juntar todas as demandas em uma só demanda e que tinha muita coisa para realizar e para isso

teria que dialogar, realizar um diagnóstico, o plano de gestão e o desafio era alinhar as necessidades. Falou

que já tinham feito ações interessantes, comentou sobre a situação da Prof.ª Luciana Aparecida Elias que na

CACOM não tinha sala e quando o assunto era sala, as pessoas tinham uma grande dificuldade de olhar para

o outro e apoiar. Comentou que todas as condenações precisavam de política e com a ajuda de todos podiam

fazer a diferença. O Presidente falou que a apresentação das coordenações era para mostrar que era bom

descentralizar, e com o tempo as pessoas vão perceber isso, nesse momento ele registrou a ausência do

professor de Dyomar Toledo Lopes que até a finalização do semestre está em sala de aula, disse que ele está

fazendo um excelente trabalho junto a COAD e que no planejamento do próximo ano contará com ele para

que todos possam participar cada vez mais no processo. O Prof. William Ferreira da Silva solicitou uma

inserção de pauta sobre a representação da regional no CONSUNI, em consulta a inserção foi aprovada com

o registro de 16 votos favoráveis e 1 (uma) abstenção.  Segundo Ponto da Pauta: Homologação de  Ad-

Referendum – Indicação da representação da Regional Jataí/UFG no Conselho de Ensino, Pesquisa,

Extensão e Cultura – CEPEC, relatado pelo Presidente do Conselho, O Presidente iniciou informando que

o Secretário dos Órgãos Colegiados da UFG, Jean Barros e Silva, solicitou à Direção da Regional Jataí, a

atualização da representação da Regional no Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) da

UFG. A representação atual da REJ/UFG é de quatro membros titulares, mais os respectivos suplentes. Com

a  orientação  de  que  todos  os  indicados  devem ser,  também,  membros  de  alguma  Câmara  Superior  do

CEPEC. No Conselho Gestor REJ/UFG de 23 de novembro de 2017 foi definido que as câmaras da regional

escolham suas representações, sendo os representantes: 1 (um) da Pesquisa, 1 (um) da Pós-graduação, 1 (um)

da Extensão e Cultura e 1 (um) da Graduação e devido a próxima reunião agendada do CEPEC ocorrer no
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dia 29/11/2019 (Próxima sexta-feira) as indicações foram encaminhadas com aprovação Ad referendum. Em

discussão em seguida em votação a indicação dos membros CEPEC foi aprovada com o registro de 16 votos

favoráveis e 1 (uma) abstenção.  Inserção de Pauta: Representação das unidades da Regional Jataí no

CONSUNI: O  Presidente  explicou  que  em  2015  foi  definido  que  as  representações  das  Unidades

Acadêmicas Especiais REJ/UFG no CONSUNI ocorreriam em forma de rodízio e  no período de 2015 a

2017 os Representantes das Unidades Acadêmicas Especiais no CONSUNI foram: Unidade Acadêmica

Especial de Ciências Agrárias (com direito voz e voto); Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas

(com direito voz e voto); Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras (com direito voz e

voto); Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde (com direito voz e voto) e Unidade Acadêmica

Especial  de  Ciências  Biológicas  (com  direito  somente  a  voz).  No  período  de  2017  a  2019  os

Representantes das Unidades Acadêmicas Especiais no CONSUNI foram: Unidade Acadêmica Especial

de  Ciências  Biológicas  (com direito  a  voz  e  voto);  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Ciências  Sociais

Aplicadas (com direito a voz e voto); Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos (com direito a

voz e voto) e Unidade Acadêmica Especial de Educação (com direito a voz e voto), portanto pelo sistema

de rodízio a representação seria: Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias (com direito voz e

voto);  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Ciências  Exatas  (com direito  voz  e  voto);  Unidade  Acadêmica

Especial de Ciências Humanas e Letras (com direito voz e voto); Unidade Acadêmica Especial de Ciências

da Saúde (com direito  voz e voto)  e  Unidade Acadêmica Especial  de  Ciências  Biológicas  (com direito

somente  a  voz). Em discussão  em seguida em votação  a  indicação dos representantes  das  unidades  no

CONSUNI foi aprovada com o registro de  16 votos favoráveis e 1 (uma) abstenção.  Terceiro Ponto da

Pauta: Outros Assuntos:  A professora Luciana Aparecida Elias falou sobre uma ação junto aos núcleos

docentes estruturantes dos cursos e explicou como seria o trabalho. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa

parabenizou a equipe por trabalhar de forma mais horizontal  às coordenações.  O presidente disse que a

Coordenação de Extensão e Cultura, a Assessoria de Comunicação e o CERCOMP já discutiram sobre o que

precisaria para que a extensão pudesse mostrar para a comunidade o que  é feito na instituição e estavam

comprando equipamentos  adequados para  divulgar  as  pessoas  e  valores  da  instituição e  mostrar  para  a

comunidade o que era a universidade. Disse que a professora Luciana Aparecida Elias tem trabalhado com os

alunos e nos próximos meses essas ações serão percebidas. O Prof. Daniel Cortez Beretta parabenizou as

ações e disse que são importantes e que gostaria de trazer uma informação, disse que finalizou uma pesquisa

com os professores onde se aplicou um teste sobre estresse e foi constatado que mais de 50% (cinquenta por

cento) estão em estado de exaustão, ele comentou um professor motivado tem como motivar a sala inteira e

que poderia trabalhar conjuntamente. Falou que a extensão era muito importante e que via a extensão de

maneira positiva. O Prof. Gustavo Henrique Marques de Araújo disse que se despedia hoje do Conselho

Gestor, disse que assumiu a chefia quando o Prof. Américo Nunes da Silveira Neto saiu para a direção e sua

portaria finalizará no sábado dia 30 (trinta) de novembro, ele agradeceu o apoio da direção e agradeceu ao

Prof. Américo Nunes da Silveira Neto pelos 4 (quatro) anos na CIAGRA, disse que voltará a ser professor e

que  podem contar  com o  apoio  dele  sempre,  disse  que  gostaria  de  participar  das  mudanças,  finalizou
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agradecendo aos colegas pelas oportunidades. O Presidente agradeceu ao professor pela companhia nos 4

(quatro) anos na CIAGRA e disse que era muito grato a tudo e que se estava aqui hoje, devia isso em parte

pelo comprometimento presente na Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias que contribuíram para

que  chegasse  aqui.  A Prof.ª  Giulena  Rosa  Leite  falou  que  tem recebido  várias  ouvidorias  e  estas  são

encaminhadas  às  respectivas  unidades  e  que  teve  um  caso  específico  de  determinação  judicial  de

distanciamento de alunos do mesmo curso a decisão final foi que um deles fosse para Goiânia, como a

menina era de Goiânia a oferta foi feita ela, mas ela não aceitou e o aluno foi direcionado para Goiânia, ela

agradeceu a  coordenação que empenhou nessa  resolução  de  situação  e  agradeceu também ao professor

Gustavo Henrique Marques Araújo. A Prof.ª Maria Cristina Cardoso Pereira falou sobre a fundamentação do

núcleo docente estruturante que não era um  órgão deliberativo era um  órgão consultivo e que havia uma

implicação legal para que o núcleo oferecesse esse tipo de atendimento, disse que era um órgão consultivo

para a formulação do PPC com reuniões a cada seis meses. A Prof.ª Kamila Rodrigues Coelho explicou que o

Núcleo  Docente  Estruturante  era  formado com no mínimo cinco  componentes  podendo ter  um técnico

administrativo  e  um discente,  e  que  só  encontrava  o  Núcleo  Docente  Estruturante  quando  o  curso  era

avaliado ou no PPC, disse que o número de ingressantes e egressos não era igual. A Prof.ª Luciana Aparecida

Elias disse que tudo o que a professora falou só reforçava que nenhum curso seria obrigado a isso e todas as

colocações feitas facilitarão o censo do curso, não que tenha problemas e não que seja obrigatório. O Prof.

Giovanni Cavichioli Petrucelli parabenizou toda a nova equipe e falou que há um bom tempo na exatas já

tinha uma ilha de edição em uma sala equipada para fazer vídeos, disse que o pessoal do Curso de Física já

utilizava os equipamentos, então já tinha um local para isso. O Prof. Christiano Peres Coelho disse que esse

era um estúdio incrível e que o material ficava  ótimo. O Presidente informou que a próxima reunião do

CONSUNI será realizada no dia 11 (onze) de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove). Nada mais havendo a

tratar,  o Sr.  Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e  declarou  encerrada  a  reunião  às  17:00  horas

(dezessete  horas),  da  qual,  para  constar,  eu,  Marinalva  de  Oliveira  Teixeira,  Secretária  dos  Órgãos

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

trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação…....……..
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