SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS JATAÍ
ATA Nº. 011/2011/CAJ/UFG
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ, REALIZADA
EM 08 DE JUNHO DE 2011.

1

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze às quatorze horas e onze minutos reuniram-se no

2

auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência da Prof.ª Silvia Correa Santos,

3

Diretora do Câmpus Jataí-UFG, os membros do Conselho Diretor: Prof. Vilmar Antônio Ragagnin, Vice-

4

Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Alexandre Braoios, Coordenador do Curso de Biomedicina; Prof.

5

Marcos Gomes de Santana, Vice-Coordenador do Curso de Educação Física; Prof.ª Vanessa Cristina Stein,

6

representando a Coordenação do Curso de Ciências Biológicas, conforme designação 04/2011 (quatro de dois

7

mil e onze anexada ao final desta ata; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de

8

Ciência da Computação; Prof.ª Maria Cristina Pereira Cardoso, Coordenadora do Curso de Direito; Prof.ª

9

Paula Regina de Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Wendy Carniello Ferreira,

10

Coordenador do Curso de Engenharia Florestal, Prof. Fábio Marineli, Coordenador do Curso de Física; Prof.ª

11

Patrícia de Sá Barros, Coordenadora do Curso de Fisioterapia; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa,

12

Coordenador do Curso de História; Prof.ª Divina Nice Martins Cintra, Vice-Coordenadora do Curso de Letras;

13

Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Ari Raimann, Coordenador do

14

Curso de Pedagogia; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof.ª Ana

15

Luísa Aguiar de Castro, Vice-Coordenadora do Curso de Zootecnia; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu,

16

representante dos Professores Associados; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representante dos Professores

17

Adjuntos; Prof. Dirceu Luiz Hermann, Presidente da CIS; A Técnico-Administrativa: Anne Oliveira,

18

representando os servidores técnico-administrativos; O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino e Waldenir do

19

Prado, representantes dos discentes. Verificado o “quórum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos,

20

antes de iniciar o Primeiro Ponto da Pauta, a Presidente passou alguns informes: Primeiro Informe – Seções

21

eleitorais: A Presidente informou que algumas salas da Central de Aulas I serão utilizadas como seções

22

eleitorais, então solicitou aos coordenadores que façam um remanejamento das turmas para outras salas nesse

23

dia. Segundo Informe: Greve dos Técnico-Administrativos: A Presidente informou que sobre o início da

24

greve dos técnico-administrativos federais. Terceiro Informe: Novos representantes para o Conselho

25

Diretor do CAJ – A Presidente informou que o processo consultivo para novos membros do conselho diretor

26

será realizado no mês de agosto, e a portaria dos representantes no Conselho Diretor será prorrogada até a

27

finalização do processo. Quarto Informe: A Presidente informou sobre o memorando circular 037/2011

28

(trinta e sete de dois mil e onze) enviado às coordenações de cursos, que solicita informações sobre vagas para

29

o processo seletivo 2012-1 (dois mil e doze, um), os coordenadores podem encaminhar as informações para a

30

secretaria executiva. Em seguida a Presidente questionou o conselho se os alunos poderiam ser liberados para

31

o debate dos candidatos à direção do CAJ e também para o show de inauguração da Cidade Universitária. O

32

Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que os alunos estavam querendo participar do debate. O Prof.

33

Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que no dia do show, também não tem como dar aula com o show

1

34

acontecendo. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que quanto ao debate, os alunos são os maiores

35

interessados em participar, e que poderia votar a questão separada. A Presidente disse que não pretendia

36

colocar a questão em votação, pois a participação dos alunos no debate e fundamental. O Prof. Giovanni

37

Cavicioli Petrucelli disse que no calendário anual deve ser pensado a inclusão dessas necessidade para prever

38

reposições. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que tem um percentual do conteúdo que deve ser cumprido.

39

Após discussões, a Presidente disse que então os alunos serão liberados no período noturno e quanto ao show,

40

poderia ficar facultativo à cada professor. A Presidente convidou a todos para participar da inauguração, e

41

disse que a solenidade iniciará às 09:00 (nove horas) e contará com a presença de políticos, do prefeito de

42

Jataí e convidados. A Presidente disse que assim que a nova entrada começar a funcionar a atual será

43

desativada, disse também que será construído um alambrado em frente ao Câmpus e que será feita a

44

iluminação. O Prof. Ari Raimann questionou como será considerado o dia de amanhã, no caso do debate, pois

45

tem professor que tem orientação de TCC e avaliação. A Presidente disse que se já tiver marcado, então deve

46

acontecer, mas que na Unidade Riachuelo irá ter o barulho do debate. Quinto Informe: Projeto de lei em

47

andamento - A Presidente informou que já existe o projeto de lei dos cargos, onde está incluso questões de

48

funções gratificadas, vagas para professores de libras e outras áreas. Sexto Informe: FINEP – A Presidente

49

informou que a FINEP estava passando por dificuldades na liberação de recursos, mas tudo poderá ser

50

normalizado. Sétimo Informe: UFG inclui – A Presidente informou que a Prof.ª Sandramara solicitou uma

51

comissão para avaliação do UFG inclui. Oitavo Informe: Comitê de Ética do CAJ – A Prof.ª Ana Luísa Aguiar

52

de Castro disse que foi criado o comitê de ética para pessoas e animais no CAJ e que as comissões estão

53

trabalhando para a implantação dos mesmos. Outros Assuntos: A Presidente avisou que em Goiânia

54

aconteceu uma palestra sobre acessibilidade, e que gostaria de trazer a Prof.ª Dulce da Faculdade de Educação

55

para dar esta palestra aqui no CAJ. Em seguida a Presidente disse que na UFG estão sendo detectados casos de

56

homofobia, e que na FAV houve um relato de um diretor que duas alunas que relatam que quando chegam à

57

sala de aula encontram mensagens direcionadas a elas no quadro. A Presidente disse ainda que nesses casos a

58

indicação da reitoria é para que os acontecimentos sejam denunciados, e que se aqui alguém perceber casos

59

assim que denunciem para que a direção possa tomar atitudes. Disse que o reitor disse em reunião que tem

60

recebido muitas denúncias de assédio moral no trabalho. O Prof. Dirceu Luiz Hermann informou que as

61

solicitações de bolsas PROBEC foram avaliadas e que alguns projetos estão fora da vigência para o período de

62

bolsa, e que estão em fase de avaliação e disse ainda que a previsão do resultado é para o dia 16 (dezesseis),

63

são cem bolsas e vinte e oito virão para Jataí, ou seja, Jataí conseguirá um terço das bolsas da UFG. Em

64

seguida o Prof. Dirceu Luiz Hermann convidou todos a participar da mesa redonda sobre o novo código

65

florestal que será realizada na sexta-feira às 20:00 (vinte horas). A Prof.ª Paula Regina de Souza convidou

66

todos para participar da noite de talentos que será realizada no dia 17 (dezessete) de junho de 2011 (dois mil e

67

onze) às dezenove horas, no Centro de Cultura e eventos, a entrada será um quilo de alimento não perecível. O

68

Prof. Marcos Antonio Menezes falou do levantamento sobre a história do CAJ e que acontecerá a exposição

69

de fotos no Museu Histórico no dia 28 (vinte e oito) de junho de 2011 (dois mil e onze) e que no segundo

70

semestre acontecerá a publicação de um livro, disse que já solicitou informações que auxiliem para a história e

71

que vem novamente solicitar auxílio ao conselho. Em seguida ele pediu aos coordenadores de cursos que se

2

72

possível no segundo semestre, não programe aulas na Unidade Riachuelo no período de 27 (vinte e sete) a 30

73

(trinta) de setembro, pois nesse período será realizado o congresso do curso de história e muitas salas serão

74

utilizadas. O Prof. Gecirlei Francisco da Silva questionou quanto ao resultado para bolsas de auxílio para

75

estudantes. A Presidente explicou que trezentas fichas foram avaliadas e uma assistente social contratada para

76

prestar este serviço ao Câmpus irá para Goiânia amanhã para buscar o restante das fichas que totalizam

77

setecentas e cinquenta, e até o final da próxima semana a avaliação deverá ter terminado. O Acadêmico

78

Waldenir do Prado disse que no ano passado os alunos não receberam a bolsa no mês de julho por falta de

79

recurso. A Presidente disse que é Goiânia que faz o pagamento. O Prof. Allison Gustavo Braz convidou a

80

todos para participar da festa junina que será realizada amanhã no lar dos idosos das 17:30 (dezessete e trinta

81

horas) às 19:00 (dezenove horas). Primeiro Ponto da Pauta: Empréstimo de Vaga de Professor ao ICB –

82

do Interesse do Curso de Biomedicina: Antes de iniciar esse ponto a Presidente disse que dois professores

83

do Curso de Ciência da Comutação foram transferidos para Goiânia e como a permuta contava com vagas

84

imediatas, não houve a necessidade de passar no conselho. Agora o caso que está em pauta é referente a Prof.ª

85

Mônica Santiago Barbosa do Curso de Biomedicina, ela foi aprovada em um concurso em Goiânia em

86

segundo lugar e se não tomar posse ela perderá a vaga, pois o concurso está com a vigência próxima do

87

vencimento. Diante do exposto o diretor do ICB solicitou a remoção da professora, sendo que no momento

88

eles não têm a vaga, neste caso a professora seria emprestada para Goiânia, e a vaga seria devolvida no

89

próximo semestre com a liberação de vagas que o ICB tem direito, destinadas ao ensino à distância. A

90

Presidente disse que a coordenação do Curso de Biomedicina concordou com este empréstimo, desde que a

91

professora fique aqui até a nomeação do novo docente, e que tem um documento concordando com esse

92

compromisso. A Presidente disse que não temos respaldo legal nenhum, de que a professora ficará no Câmpus,

93

pois a lotação dela será no ICB em Goiânia. Disse que uma professora fez esse compromisso e foi embora

94

deixando três turmas sem aula. Após expor o assunto a Presidente solicitou permissão ao conselho para a

95

Prof.ª Mônica Santiago Barbosa falar. A Profª Mônica Santiago Barbosa disse que o documento de

96

compromisso está assinado por ela, pelo diretor do ICB e pelo Pró-Reitor, então ela não pode ir embora. A

97

Presidente disse que essa orientação ela recebeu do Prof. Seraphin (PRODIRH), e que ele disse que não pode

98

segurar a professora no CAJ. O Prof. Alexandre Braoios questionou sobre a vaga, se sairá no segundo

99

semestre. A Presidente disse que pode ser que saia logo no início do semestre ou só no final do ano. O Prof.

100

Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que é uma situação delicada, mas se a coordenação estava ciente e

101

aceitando a situação, então não havia muito que fazer. O Prof. Alexandre Braoios disse que estão cientes da

102

situação e que a professora nestes dois anos que está no CAJ tem mostrado comprometimento e a coordenação

103

aprovou a solicitação por unanimidade. O Prof. Fábio Marineli disse que eles não vão solicitar a professora

104

para lá (para o ICB), porque eles não têm a vaga. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa questionou como

105

fica a questão da professora. A Presidente disse que ela fica emprestada ao CAJ. Em votação a solicitação foi

106

aprovada com o registro de 1(uma) abstenção e 22 (vinte e dois) votos favoráveis. Segundo Ponto da Pauta:

107

Aproveitamento de segundo lugar em Concurso para Professor – do Interesse do Curso de História – A

108

Presidente disse que com a saída da Prof.ª Cleusa, o curso quer chamar o segundo lugar aprovado em outro

109

concurso, ou seja, outra área. Trata-se do Prof. Murilo Borges Silva que já foi substituto pela UFG no curso e
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110

hoje é substituto pela FEJ, trata-se de um professor que é de Jataí e que tem comprometimento com o CAJ. O

111

Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli questionou quanto a área, e se o curso de História tem algum problema

112

em chamar professor de outra área, pois no curso de química isso seria um problema, uma área não daria certo

113

no lugar de outra. Disse que o professor pode falar que não prestou concurso para essa área, então o

114

questionamento dele foi nesse sentido. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que a questão é que

115

sempre houve uma área descoberta no curso, pois o curso tem sete professores, e sempre teve que priorizar

116

umas áreas, portanto o curso tem um prejuízo, mas isso não resolveria o problema do curso. Disse que a área

117

de estágio estava com problemas e que o Prof. Murilo Borges Silva iria resolver esse problema. Disse ainda

118

que o curso tem um déficit de professor em América e Teoria, e que ele dá aulas na área de América e tem um

119

substituto que dá aula na área de teoria, e a área de estágio é a que mais precisa de atenção no momento. Em

120

votação a solicitação foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. Neste momento o Prof. Vilmar

121

Antônio Ragagnin pediu para a Presidente para que a direção acate a decisão do Curso de Agronomia quanto a

122

vaga que eles querem abrir. A Presidente disse que não se sente confortável em lançar a vaga e por isso veio

123

para o conselho e neste caso específico houve um pedido com declaração e solicitação de providências ao

124

conselho. Então a Presidente solicitou ao Curso de Agronomia que chegue a um consenso por unanimidade.

125

Disse que as solicitações passadas aqui hoje têm a aprovação por unanimidade. O Acadêmico João Victor de

126

Souza Cyrino disse que no documento do Curso de Agronomia foram levantados prejuízos a outros cursos. O

127

Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que neste caso houve um recurso, uma solicitação para o conselho.

128

A Presidente disse que sempre respeitou a decisão das coordenações, mas agora ela recebeu um documento do

129

professor, então teve que trazer para o conselho. O Prof. Vilmar Antônio Ragagnin disse que achou que fosse

130

oportuno, pois são situações corriqueiras. A Presidente disse que era cobrada quanto às respostas das

131

solicitações. Terceiro Ponto da Pauta: Eleições para Diretor do CAJ/UFG, gestão 2011 a 2015 – A Prof.ª

132

Alessandra Feijó Marcondes Viu questionou aos conselheiros se devido à greve, ela poderia desconsiderar os

133

técnico-administrativos federais e convocar os técnico-administrativos da FEJ. A Presidente disse que seria

134

melhor convocar os servidores da FEJ. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que foi procurado por

135

um professor que disse que tem mesários que estão fazendo campanha, em seguida ele questionou o que fazer.

136

A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que pode substituir. A Presidente disse que se o professor

137

solicitar pode substituir, mas tem a fiscalização e a mesa também é orientada. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira

138

disse que acha que não deveria substituir o professor. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu falou sobre o

139

debate, disse que os candidatos disseram que não tem problemas quanto a um mediador interno, mas que

140

preferem que o mediador seja alguém de fora, que não tivesse vínculo com o CAJ. Disse ainda que estava

141

esperando a resposta de uma pessoa que foi convidada para mediar o debate. A Presidente disse que se não

142

conseguir esta pessoa, o Prof. Dirceu Luiz Hermann estava à disposição para mediar o debate. Nada mais

143

havendo a tratar, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião às 15:35 horas (quinze horas e trinta e cinco

144

minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada

145

em conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e

146

votação...................................................

147

Silvia Correa Santos______________________________________________________________
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148

Alessandra Feijó Marcondes Viu_____________________________________________________

149

Ana Luísa Aguiar de Castro_________________________________________________________

150

Anne Oliveira___________________________________________________________________

151

Alexandre Braoios________________________________________________________________

152

Ari Raimann_____________________________________________________________________

153

Cecília Nunes Moreira_____________________________________________________________

154

Dirceu Luiz Hermann______________________________________________________________

155

Fábio Marineli___________________________________________________________________

156

Gecirlei Francisco da Silva__________________________________________________________

157

Giovanni Cavichioli Petrucelli_______________________________________________________

158

João Victor de Souza Cyrino________________________________________________________

159

Marcos Gomes de Santana__________________________________________________________

160

Marcos Wagner de Souza Ribeiro_____________________________________________________

161

Maria Cristina Cardoso Pereira_______________________________________________________

162

Patrícia de Sá Barros_______________________________________________________________

163

Paula Regina de Souza_____________________________________________________________

164

Raimundo Agnelo Soares Pessoa_____________________________________________________

165

Vanessa Cristina Stein_____________________________________________________________

166

Divina Nice Martins Cintra_________________________________________________________

167

Vilmar Antônio Ragagnin___________________________________________________________

168

Waldenir do Prado________________________________________________________________

169

Wendy Carniello Ferreira___________________________________________________________

170

Marinalva de Oliveira Teixeira_______________________________________________________
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