
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ

ATA Nº. 011/2019/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ

REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019.

PROCESSO SEI N.º 23070.045546/2019-80
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove às 14:15 (quatorze horas e quinze

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: Prof. Alexandre

Rodrigo Choupina Andrade Silva,  Chefe da Unidade Acadêmica Especial  de Ciências Agrárias;

Técnica  Administrativa  Anne  Oliveira,  representante  do  Órgão  Suplementar/Biblioteca;  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; Prof.ª Eva

Aparecida  de  Oliveira,  Chefe  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Educação;  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.ª  Kamila

Rodrigues Coelho, Coordenadora de Graduação; Prof.ª Luciana Aparecida Elias, Coordenadora de

Assuntos da Comunidade Universitária; Administrador Massoiacy Pereira Marques, Representante

do Órgão Administrativo CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico);  Técnica Administrativa

Siviany da Silva Coutinho Guimarães, Representante dos Técnicos Administrativos; Prof. Simério

Carlos Silva Cruz, Coordenador de Pesquisa e Inovação e a  Administradora Simone Rezende do

Carmo,  Coordenadora  de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos  Humanos.  Representantes

com direito a Voz: O Técnico Administrativo Daniel Silva Carvalho, Gerente do CERCOMP; 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: Reitoria Pro

tempore da Universidade Federal de Jataí – O Presidente iniciou a reunião dizendo que hoje era

uma data muito especial, falou sobre a publicação da portaria referente a reitoria pro tempore da

Universidade Federal de Jataí,  houve uma solenidade restrita no Ministério da Educação e será

realizada uma solenidade no CONSUNI em Goiânia, disse que para essa solenidade foi reservado

um ônibus e que ainda tinha vagas. Em seguida o Presidente comentou sobre a repercussão da
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notícia interna e externamente, sobre o histórico de auxílios, incentivos e contribuições, disse que

na história de Jataí essa era a maior conquista e que estava feliz com essa repercussão. Falou que ao

ser  eleito  foi  feito  um  trabalho  junto  a  Brasília  para  que  em  caso  de  nomeação  que  fosse

considerado o resultado da consulta realizada na instituição. Disse que o momento era de crise, mas

que isso seria passageiro que lutará e trabalhará e que a partir de segunda-feira serão realizadas

entrevistas sobre o assunto. Explicou que sua nomeação como Reitor Pro tempore foi o primeiro

ponto, agora era necessário criar o CNPJ e em seguida nomear a Vice-Reitora e Pró-Reitorias e

depois  seguirão  com  as  providências  necessárias,  mas  ainda  não  foi  informado  sobre  as

providências após essa fase. Informou que foi realizada a renovação do termo de tutoria com um

aditivo para mais sessenta dias. Ressaltou que o conselho será chamado para definir o processo e a

forma  que  isso  será  apresentado  à  comunidade.  Segundo  Ponto  da  Pauta:  Apreciação  e

Aprovação de Atas – Ata do dia 02/10/2019; Ata do dia 16/10/2019, as atas foram apreciadas, não

houve solicitação de alteração ou correção. Em seguida em votação, as atas foram aprovadas com o

registro  de  13  (treze)  votos  favoráveis  e  2  (duas)  abstenções.  Neste  momento  o  Presidente

apresentou a justificativa de ausência da Conselheira Maria Cristina Cardoso Pereira, por questões

de  saúde.  Terceiro  Ponto  da  Pauta  –  Processo  23070.001970/2013-27  –  Afastamento  para

cursar  doutorado  da  Servidora  Carolina  Oliveira  e  Oliveira  –  Apreciação  dos  relatórios

semestrais:  2013/1,  2013/2,  2014/1,  2014/2,  2015/1,  2015/2  e  relatório  final,  relatado  pelo

Conselheiro  Prof.  Giovanni  Cavichioli  Petrucelli,  o  professor  iniciou  sua  fala  parabenizando  o

Presidente e a todos, disse que com todos os problemas isso ainda seria melhor, disse se lembra do

histórico de como foi até chegar a esse ponto. Em seguida passou para o relato do processo, disse

que  se  tratava  de  um  processo  delicado  e  iniciou  o  relato:  “Assunto:  Parecer  técnico

consubstanciado  relacionado  ao  processo  23070.001970/2013  –  27  de  interesse  de

CAROLINAOLIVEIRA E OLIVEIRA Este parecer se refere ao atendimento de solicitação feita na

página  121 deste  processo,  com relação a  aprovação  de  relatórios  parciais  e  final  relativos  ao

afastamento para cursar doutorado na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), de interesse da

Técnica  em  assuntos  educacionais  CAROLINAOLIVEIRA  E  OLIVEIRA.  A  interessada  em

questão obteve autorização de afastamento para doutorado no período de 25/03/2013 até 25/03/2016

de  acordo  com a  portaria  2365  expedida  em 30  de  abril  de  2013  constante  na  página  79.  O

afastamento da interessada foi feito ainda de acordo com a resolução CEPEC 456 que era comum a

técnicos e docentes, posteriormente substituída pela resolução CONSUNI 02/2014 específica para

técnicos.  Atualmente a resolução em vigência é a CONSUNI 07/2019. Para este parecer foram

consideradas a resolução CEPEC 456 e também a CONSUNI 02/2014 que são contemporâneas ao

período em questão. A técnica não fez opção por nenhuma das duas, sendo assim foram avaliados
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aspéctos mais favoráveis de cada resolução. Independentemente da resolução analisada fica claro a

necessidade  de  se  fazer  relatórios  semestrais  que  devem  ser  entregues  no  início  do  semestre

seguinte: (30 dias) após início do semestre seguinte de acordo com o artigo 17 da resolução CEPEC

456  e  (60  dias)  após  o  início  do  semestre  seguinte,  de  acordo  com o  artigo  22  da  resolução

CONSUNI 02/2014. Ambas as resoluções exigem que o relatório de desempenho seja acompanhado

do histórico além de uma avaliação de desempenho pelo orientador (artigo 17 da resolução CEPEC

456  e  artigo  22  da  resolução  CONSUNI 02/2014).  Também se  faz  necessário  que  se  obtenha

desempenho em produção acadêmica, de acordo com o item c do artigo 17 da resolução CEPEC

456  e  inciso  III  do  parágrafo  primeiro  do  artigo  23  da  resolução  CONSUNI  02/2014.  Ambas

resoluções tratam que atrasos de mais  de 30 dias deverão ser reportados à pró-reitoria de pós-

graduação para ser levados ao conhecimento do Reitor (parágrafo terceiro do artigo 17 da resolução

CEPEC 456 e artigo 23 da resolução CONSUNI 02/2014). Os relatórios parciais 2013/1 constante

das páginas 83 até 88; 2013/2 constante das páginas 89 até 94; 2014/1 constante das páginas 95 até

100; 2014/2 constante das páginas 101 até 106; 2015/1 constante das páginas 107 até 112 e 2015/2

constante das páginas 113 até 118, apresentam a documentação adequada. Em todos a interessada

obteve  bom desempenho acadêmico e  conceito  bom na  avaliação do orientador.  No período a

interessada teve uma produção acadêmica modesta tendo apenas 1 trabalho apresentado, no entanto

participou de muitos eventos como: cursos, seminários e simpósios como constam dos anexos das

páginas 138 até 176 deste processo. Entendendo que a especificidade do trabalho executado pela

interessada que é desempenhado no CIDARQ da regional Jataí da UFG, estes cursos podem ser

considerados de interesse institucional. Desta forma pode-se considerar os relatórios parciais aptos a

aprovação do ponto de vista das exigências documentais, entretanto deve ser ressaltado que todos os

relatórios  foram assinados pelo  orientador  na data  de 20/03/2018,  muito  tempo além do prazo

máximo permitido, tanto na resolução CEPEC 456 quanto na resolução CONSUNI 02/2014. Com

relação ao relatório final. A interessada não concluiu o doutorado e portanto, não apresentou este

relatório. A mesma foi desligada do programa em decisão do colegiado do curso em 13 de julho de

2018 como consta na página 135 deste processo. A interessada, apresenta justificativas para a não

conclusão do doutorado com atestados e laudos médicos que se inciam no ano de 2010 e avançam

até a data de 10 de outubro de 2019. É importante salientar que a interessada procura se reportar

sobre  sua  situação  tanto  ao  pró-reitor  de  pós-graduação  como  ao  reitor,  apresentando  suas

justificativas  pessoais  acompanhadas  das  citações  dos  laudos  médicos.  Neste  documento  a

interessada solicita a conclusão do processo como consta nas páginas 123 até 125. Outro ponto é

que a interessada cursou o doutorado com ônus limitado e sem bolsa, portanto, não existe risco de

devolução destes valores, ficando apenas a não conclusão e ausência de relatório final como um
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processo interno a universidade. Ciente de que a interessada cometeu um grande atraso na entrega

dos relatórios parciais, mais que os mesmos apresentam desempenho suficiente, e que a mesma

apresenta justificativas médicas, sou favorável a aprovação dos relatórios parciais 2013/1, 2013/2,

2014/1,  2014/2, 2015/1 e 2015/2, salvo melhor juízo deste conselho. Com relação a solicitação

sobre o relatório final este Item não tem como ser contemplado, tendo em vista que o mesmo não

foi  apresentado.  Existindo  em seu  lugar  apenas  justificativas  médicas  para  o  não  término  do

trabalho, assim fica a cargo das autoridades da universidade aplicarem ou não ações cabíveis com

relação a não conclusão do doutorado e a não apresentação do relatório final.” Em discussão, a

Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira questionou quais seriam os encaminhamentos. O Prof. Giovanni

Cavichioli Petrucelli explicou que tinha que reportar à Pró-reitoria e reitoria para avaliação. A Prof.ª

Eva Aparecida de Oliveira disse que acompanhou essa situação, que a tese foi muito bem escrita,

organizada, mas ela não teve condições de continuar e um agravante foi que o curso fechou. O

Presidente disse que a preocupação com esse tipo de processo era que nesse caso os valores tinham

que ser ressarcidos ao erário, mas tinha que tentar fazer o que for melhor, disse que faltava algumas

informações no processo e que tinha que ter o cuidado para que tivesse mais força em subsídios

para passar para a próxima instância. Pois ao aprovar todos os relatórios, o processo irá para o

CONSUNI. Após diversas discussões a Conselheira Silviany da Silva Coutinho Guimarães pediu

vistas  do  processo.  Quarto  Ponto da Pauta –  Processo  23070.045549/2019-13 –  Minuta da

resolução  para  regulamentação  de  normas  para  o  uso  dos  equipamentos  disponíveis  no

Laboratório de Acessibilidade e Inclusão REJ/UFG,  relatado pela  Conselheira  Prof.ª  Kamila

Rodrigues  Coelho.  A professora  fez  a  leitura  de  seu  relato:  “O presente  parecer  é  referente  a

Resolução  Laboratório  de  Acessibilidade  Informacional,  encaminhado  para  o  Conselho  Gestor,

registrado  no  SEI  como  processo  número  23070.045549/2019-13,  documento  SEI  1039906.  O

presente documento trata da regulamentação de normas para o uso dos equipamentos disponíveis no

Laboratório  de  Acessibilidade  Informacional  (LAI)  da  Biblioteca  Flor-do-Cerrado  da  Regional

Jataí.  Diante  da  importância  para  a  comunidade  universitária  e  a  comunidade  externa,  faz-se

imprescindível uma Política para o uso do LAI.Um ponto precisa ser observado e corrigido:  a

identificação  da  sigla  LAI  está  escrita  de  forma  errada  ao  longo  do  texto(Laboratório  de

Acessibilidade e Inclusão).Assim, realizada a correção da identificação da sigla LAI, considero que

a Resolução Laboratório de Acessibilidade Informacional está em condições de ser  APROVADA,

salvo o melhor juízo deste Conselho.” Em discussão e em seguida em votação o relato foi aprovado

com o registro da unanimidade dos votos.  Quinto Ponto da Pauta – Outros assuntos – O Prof.

Raimundo Agnelo Soares Pessoa questionou se tinha alguma informação mais atualizada sobre a

comissão de implantação, disse que desde o primeiro momento tem a hesitação da Universidade
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Federal de Goiás ser a tutora e um terceiro olhar seria muito importante, então questionou como

seria a composição? Disse que tinham que começar a pensar de fato em um calendário das primeiras

ações. O que variaria muito era a questão das unidades no regimento, o restante seria protocolo e

isso demandaria uma energia para encontrar a solução, disse que uma boa dose de formação na

universidade auxiliará nesse processo. O Prof. Luis Antônio Serrão Contim fez um esclarecimento

quanto ao acompanhamento em 2018 (dois mil e dezoito), que teve uma comissão e foi gerado um

relatório que foi apresentado ao Conselho Gestor, mas o intuito foi diferente desse que o professor

falou e que pensava que teriam que ser criadas várias comissões para esse estudo: comissão para

regimento e estatuto, cronograma, metas e trabalhar isso de agora em diante, precisava de todos os

regimentos e de criar um canal com a comunidade jataiense, prosseguiu dizendo que tinha o desafio

do projeto orçamentário também e que os desafios serão gigantescos. O Presidente disse que era

isso mesmo para o estatuto seriam seis meses e prorrogáveis, tinham que tentar ser assertivos, não

precipitar,  pois  seria  melhor  ir  devagar  para  não  cometer  erros  graves,  disse  que  serão  feitos

diálogos,  conselhos,  os  discentes  serão  ouvidos,  as  entidades  de  classe  para  que  realmente

começasse bem.  Disse que  tinha  que levar  em consideração a  fala  do coletivo e  que  buscarão

pessoas conceituadas para orientação. Continuou sua fala dizendo que acreditava na comunidade

para fazer esse processo, pois era uma conquista de anos de luta e muito importante e uma vitória

imensa, disse que podem agir pequeno, mas pensando grande.  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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