
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO

CAMPUS JATAÍ, REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2008.

Aos nove (25) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e oito (2008) às quatorze horas e quinze

minutos  (14:15)  reuniram-se no auditório maior  da Unidade Jatobá,  Campus Jataí/UFG,  sob a

presidência do Vice-Diretor  do CAJ, Prof. João Batista Pereira Cabral, os membros do Conselho

Diretor  Prof.  Alessandro Martins,  Coordenador  do Curso de Física;  Profª.  Ana  Lúcia  Rezende

Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profª. Maria Raquel Isnard Moulin, representando

a Coordenação do Curso de Medicina Veterinária; Profa. Cristiane Souza Borzuk, Coordenadora do

Curso de Psicologia; Prof. Hildeu Ferreira da Assunção, Vice-Coordenador do Curso de Geografia;

Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física; Profa. Elizabeth Gottschalg

Raimann,  Coordenadora  do  Curso  de  Pedagogia;  Prof.  Euter  Paniago  Júnior,  Coordenador  do

Curso  de  Agronomia;  Profa.  Sandra  Aparecida  Benite  Ribeiro,  Coordenadora  do  Curso  de

Biomedicina;  Profª.  Luciana  Aparecida  Elias,  Coordenadora  do  Curso  de  Matemática;  Prof a.

Luciana de Oliveira Berreta, Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcos

Antônio de Menezes, Coordenador do Curso de História; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira,

Coordenador do Curso de Química; Prof.  Samuel Mariano da Silva,  Coordenador do Curso de

Ciências Biológicas; Profa. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras (Português e

Inglês);  Profa.  Vera  Lúcia  Banys,  Coordenadora  do  Curso  de  Zootecnia;  Prof.  Marco  Aurélio

Carbone Carneiro,  Coordenador  do Programa de  Pós-Graduação em Agronomia;  os  servidores

Flávio Pereira Diniz, Otajiba Antônio da Silva e Marilda Maria Ferreira Soares, representantes dos

servidores técnico-administrativos;  o acadêmico Maurício Joaquim de Souza,  representante  dos

discentes. Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos informando que a

Diretora Silvia Correa Santos estará de férias e licença para o casamento por duas semanas e em

seguida iniciou o  Primeiro ponto da pauta – Informes: (1º informe) – Aumento Salarial:  O

Presidente informou que segundo o Jornal do Senado e a imprensa, o governo revogou a Medida

Provisória 430/08, que concedia aumento aos servidores da Universidade. O Governo vai substituir

a medida provisória por um projeto de lei, que será enviado ao Congresso em regime de urgência

para votação.  (2º Informe) – Pedidos de Viagem para eventos: O Presidente informou que o

período de solicitação de  ônibus para participação em eventos encerraram em 20/05/2008 (vinte de

maio de dois mil e oito).  (3º Informe) – Pedido de Materiais: O Presidente comunicou que o

prazo final para pedidos de equipamentos será 09/06/2008 (nove de junho de dois mil e oito) e para

pedido de material  de consumo será até 12/09/2008 (doze de setembro de dois mil  e oito)  em
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seguida o Presidente pediu aos coordenadores que enviem o arquivo digital de seus pedidos para os

Servidores  Adilson Batista  de  Moura ou  Rafael  Nogueira  de  Freitas,  em seguida  o Presidente

solicitou a indicação de uma comissão para avaliação dos pedidos e perguntou quem se propõe a

participar desta comissão, neste momento os Prof. Hildeu Ferreira da Assunção se dispôs a ser

membro da comissão em seguida o Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira indicou o nome do Prof.

Giovanni Cavichiolli Petrucelli como membro da comissão. Neste momento o Prof. Marco Aurélio

Carbone Carneiro pediu a palavra e disse que os servidores Marcos Humberto Silva de Assis e

Cleomar  Tristão  de  Aguiar  não  são  responsáveis  pelos  reagentes  e  materiais  distribuídos,  eles

apenas colaboraram com a equipe que distribuiu o material.  (4º Informe) – Contrato FEJ: O

Presidente informou que o Campus Jataí/UFG deve renovar convênio com a FEJ até o final de

junho e que é importante, na renovação, constar a inclusão dos cursos novos, para que todos os

cursos sejam amparados com o convênio. A Direção solicitou que fosse formada uma comissão

para ajudar nas negociações junto a FEJ. Neste momento a Profª. Elizabeth Gottschalg Raimann

indicou a Profª. Suely dos Santos Silva, o Servidor Otajiba Antônio da Silva indicou o Servidor

Adilson Batista de Moura e o Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva indicou a Profª. Silvia Sobral

Costa. Em seguida o Presidente informou que a Profª. Silvia Correa Santos também irá compor

essa comissão. (5º Informe) – Corte das árvores: O Presidente disse que além do corte dos pinus

na Unidade Riachuelo será feito também o corte de algumas árvores próximo ao bloco de anatomia

na Unidade Jatobá, respeitando o parecer técnico que levantou quais árvores oferecem risco.  (6º

Informe) – Plano de Saúde GEAP: O Presidente informou que a equipe do Plano de Saúde GEAP

esteve no Campus e informou à Direção que brevemente estará em Jataí para uma reunião com

todos  os  servidores  para  apresentação  de  proposta.  (7º  Informe)  –  Curso  de  Nutrição: O

Presidente  solicitou  que  todos  os  cursos  discutam  com  seus  pares  sobre  a  viabilidade  da

implantação do Curso de Nutrição e enviem sugestões à Direção. (8º Informe) – Reestruturação e

Expansão  do  CAJ/UFG: O  Presidente  apresentou  uma  tabela  com a  proposta  de  divisão  de

professores e servidores a serem contratados até 2012 (dois mil e doze) para os cursos novos. Nesse

documento há também informações sobre reformas, ampliações e equipamentos. Foi repassado aos

conselheiros cópia desta tabela. (9º Informe) - Auto-atendimento Banco do Brasil – O Presidente

informou que foi procurado nesta semana pelo gerente do Banco do Brasil e que o caixa para auto-

atendimento da Unidade Riachuelo pode ser retirado, pois o fluxo de movimentação está abaixo do

esperado. O Presidente informou ainda que solicitou ao Banco do Brasil que instalasse um terminal

de autoatendimento na Unidade Jatobá e que o Banco fará um estudo para verificar a viabilidade

dessa instalação.  (10º Informe) – Cursos Reconhecidos:  O Presidente informou que conforme

cópia  de  documento  entregue  aos  conselheiros  o  MEC  reconhece  vários  cursos  do  Campus

Jataí/UFG,  inclusive  os  novos,  conforme  Portaria  N.  898  (oitocentos  e  noventa  e  oito),  de

12/09/2007 (doze de setembro de dois mil e sete).  (11º Informe) – Informe Professor Marco

Aurélio  Carbone  Carneiro: O  Prof.  Marco  Aurélio  Carbone  Carneiro  disse  que  tem ouvido
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comentários que o laboratório de solos tem muito dinheiro, o que cria uma situação desagradável,

disse ainda que não sabe de onde estão saindo estes comentários e que os trabalhos do laboratório,

onde são realizadas muitas análises, acontecem com o intuito de melhor atender os alunos e não

com a  finalidade  de  adquirir  recursos  financeiros.  Finalizando  o  Professor  disse  ainda  que  o

laboratório de solos dispôs de um terço do laboratório para aulas e em contrapartida a direção iria

construir  a  bancada para o laboratório até o mês  de fevereiro,  porém,  até  o  momento não foi

providenciada a construção desta bancada, em seguida o Professor pediu que sejam tomadas as

providências para a construção desta bancada, pois trata-se de um laboratório com grande fluxo de

alunos e trabalho. Em seguida o Servidor Ricardo Porto Simões Mathias informou que a bancada

será  adquirida  pelo  fundo  local  e  que  as  providências  já  foram  tomadas.  (12º  Informe)  –

Investimentos 2008: O Presidente Informou que será formada uma comissão para definir onde

serão aplicados os recursos da Expansão, cerca de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil

reais).  A ideia  é  que esse  recurso  seja  aplicado nas  duas  unidades,  Jatobá e  Riachuelo.  Neste

momento surgiram muitos questionamentos e discussões sobre os investimentos, para finalizar os

questionamentos o Presidente propôs uma reunião extraordinária a realizar-se no dia 04/06/2008

(quatro  de  junho  de  dois  mil  e  oito)  para  discutir  sobre  o  investimento  e  solicitou  que  as

coordenações reúnam com seus pares e nesta reunião apresentem suas propostas. Segundo ponto

da pauta – Apreciação da ata do dia 30/04/2008 – Em discussão em seguida em votação a ata foi

aprovada com o registro de 14 (quatorze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Terceiro ponto

da  pauta  –  Processo  nº.  050/2008/CAJ/UFG  –  SICAD  –  Profª.  Renata  Cristina  de  Sousa

Nascimento – do Interesse do Curso de História, relatado pela Profª. Luciana de Oliveira Berretta.

Em discussão  e  em seguida  em votação  foi  aprovado  por  unanimidade  o  parecer  da  relatora

favorável ao processo.  Quarto ponto da pauta – Processo nº. 231/2008/CAJ/UFG – SICAD –

Prof.  Marlon Zortéa, relatado pelo Prof. Euter Paniago Júnior. Em discussão e em seguida em

votação foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo.  Quinto ponto

da pauta – Processo nº. S/N – Aproveitamento de Disciplina – do Interesse da Acadêmica Larissa

de Assis Lima – Curso de Medicina Veterinária, relatado pela Profª. Luciana de Oliveira Berretta.

Em discussão  e  em seguida  em votação  foi  aprovado com o  registro  de  16  (dezesseis)  votos

favoráveis e 1 (uma) abstenção o parecer da relatora favorável ao processo. Neste momento antes

de iniciar o próximo ponto o Servidor Flávio Pereira Diniz informou que o Campus Jataí/UFG foi

contemplado com 14 (quatorze) bolsas PROBEC e a lista encontra-se no site da UFG, o Servidor

informou ainda que a Profª. Zilda de Fátima Mariano está participando de uma reunião da Câmara

de Extensão em Goiânia, por este motivo os relatos dos processos seriam lidos por ele.  Sexto

ponto da pauta – Processo nº. 220/2008/CAJ/UFG – Curso: Curso de Auxiliar de Biblioteca  –

do Interesse do Servidor Enderson Medeiros, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido

pelo Servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão, em seguida em votação foi aprovado com o

registro de 18 (dezoito) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção o parecer da relatora favorável ao
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processo.  Sétimo ponto  da  pauta  –  Processo  nº.  221/2008/CAJ/UFG  –  Projeto:  Centro  de

Línguas do CAJ//UFG  – do Interesse do Letras – Profª. Coraci Helena do Prado, relatado pela

Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo Servidor Flávio Pereira Diniz. A relatora propõe que o

processo retorne para a coordenação para que sejam anexados alguns documentos e também para

que seja verificado se não há problema quanto a Professora responsável pelo projeto estar afastada

para doutorado. Em seguida a Profª.  Vânia Carmem Lima solicitou vistas do processo.  Oitavo

ponto da pauta –  Processo nº.  222/2008/CAJ/UFG– Projeto:  Beneficiamento de sementes de

espécies florestais – do Interesse do Curso de Agronomia, relatado pela Profª.  Zilda de Fátima

Mariano  e  lido  pelo  Servidor  Flávio  Pereira  Diniz.  Em discussão,  em seguida  em votaçãofoi

aprovado com o registro de 18 (dezoito) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção o parecer da relatora

favorável  ao processo.  Neste  momento houve uma inversão na pauta,  para  passar  primeiro os

processos relatados pela Profª. Zilda de Fátima Mariano.  Décimo ponto da pauta: Processo nº.

225/2008/CAJ/UFG – Prestação de Serviço - Centro de Tradução da UFG – do Interesse do Curso

de Letras – Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis, relatado pela Profª. Zilda de Fátima

Mariano e lido pelo Servidor  Flávio Pereira  Diniz.  Em discussão,  em seguida em votação foi

aprovado com o registro de 18 (dezoito) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção o parecer da relatora

favorável ao processo. Décimo primeiro ponto da pauta: Processo nº. 226/2008/CAJ/UFG  –

Curso – Teaching Up: English Teachers Continuous Formation – do Interesse do Curso de Letras –

Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido

pelo Servidor Flávio Pereira Diniz. Em discussão, em seguida em votação foi aprovado com o

registro de 18 (dezoito) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção o parecer da relatora favorável ao

processo.  Décimo  segundo  ponto  da  pauta:  Processo  nº.  230/2008/CAJ/UFG  –  Projeto:

Dicionário Bilíngüe de Agronomia – do Interesse do Curso de Letras – Profª. Santinha Neuda Alves

do Lago de Assis, relatado pela Profª. Zilda de Fátima Mariano e lido pelo Servidor Flávio Pereira

Diniz. Em discussão, em seguida em votação foi aprovado com o registro de 18 (dezoito) votos

favoráveis e 1 (uma) abstenção o parecer da relatora favorável ao processo. Nono ponto da pauta:

Processo nº. 224/2008/CAJ/UFG – Solicitação de afastamento para realização de Doutorado – do

Interesse da Profª. Suely Lima de Assis Pinto, relatado pelo Prof. Marco Aurélio Carbone Carneiro.

Em  discussão  e  em  seguida  em  votação  foi  aprovado  com  o  registro  de  15  (quinze)  votos

favoráveis e 1 (uma) abstenção o parecer do relator favorável ao processo. Décimo terceiro ponto

da pauta: Processo nº. 215/2008/CAJ/UFG – Relatório Semestral de Pós-Graduação/Doutorado

2º  semestre  –  do  Interesse  do  Curso  de  Letras  –  Prof.  Sílvio  Ribeiro  da  Silva,  relatado  pelo

Presidente da Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira. Em

discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao

processo.  Décimo  quarto  ponto  da  pauta:  Processo  nº.  223/2008/CAJ/UFG  –  Relatório

Semestral de Doutorado 2º semestre /2007– do Interesse do Curso de Ciências Biológicas – Prof.

Fabiano Fortunato Teixeira dos Santos, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor
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e lido pelo Prof.  Paulo Roberto Rodrigues Meira.  Em discussão e em seguida em votação foi

aprovado por unanimidade o parecer do relator favorável ao processo.  Décimo quinto ponto da

pauta: Processo nº. 227/2008/CAJ/UFG – Projeto de Pesquisa – Desvendando as crenças sobre

ensino/aprendizagem de Língua Inglesa de alunos, ingressantes e concluintes, de Letras (Inglês):

um estudo comparativo – do Interesse do Curso de Letras – Profª. Tatiana Diello Borges, relatado

pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira.

Em discussão, surgiram questionamentos quanto a aprovação pelo comitê de ética, após discussões

a Profª.  Vânia  Carmem Lima pediu vistas  do processo para  encaminhá-lo ao comitê  de ética.

Décimo sexto ponto da pauta: Processo nº. 228/2008/CAJ/UFG  – Projeto de Pesquisa – José

Feliciano  Ferreira:  História  e  Memória  –  do  Interesse  do  Curso  de  História  –  Profª.  Simone

Aparecida Borges, relatado pelo Presidente da Comissão do Conselho Diretor e lido pelo Prof.

Paulo Roberto Rodrigues Meira. Em discussão, surgiram questionamentos quanto a autorização da

família do Senhor José Feliciano Ferreira para realização do projeto, após discussões foi decidido

que o processo voltaria para a coordenação para as verificações necessárias. Décimo sétimo ponto

da  pauta:  Processo  nº.  229/2008/CAJ/UFG  –  Projeto  de  Pesquisa  –  Dicionário  Bilíngue  de

Agronomia – do Interesse do Curso de Letras – Profª. Santinha Neuda Alves do Lago de Assis,

relatado  pelo  Presidente  da  Comissão  do  Conselho  Diretor  e  lido  pelo  Prof.  Paulo  Roberto

Rodrigues Meira. Em discussão e em seguida em votação foi aprovado por unanimidade o parecer

do relator favorável ao processo. Décimo oitavo ponto da pauta: Processos de Estágio Probatório

e Progressão Horizontal – Retirado da pauta.  Décimo nono ponto da pauta: Outros Assuntos:

Neste momento a Profª. Luciana de Oliveira Berretta comentou que tem recebido algumas críticas

quanto ao site do Campus, as pessoas estão reclamando que os links não obedecem, a professora

informou  que  o  laboratório  de  informática  tem  alguns  monitores  e  que  cada  um  vai  ficar

responsável por um curso para resolver estes problemas. Em seguida a Profª. Luciana de Oliveira

Berretta  informou  que  agora  o  coordenador  do  laboratório  de  informática  é  o Prof.  Fabrízio

Alphonsus Alves de Melo Nunes e que a reserva do laboratório está sendo agendada junto aos

monitores. Em seguida o Presidente informou que as gratificações previstas para o Campus já estão

no  Senado  para  votação  e  devem  ser  liberadas  em  breve.  Neste  momento  a  Profª.  Luciana

Aparecida Elias avisou aos coordenadores que as solicitações de disciplinas devem ser entregues na

reunião da Camara de Graduação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a

reunião às  dezesseis  horas  e quarenta  e  dois minutos,  da  qual,  para  constar,  eu,  Marinalva de

Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelos

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

João Batista Pereira Cabral ________________________________________________________

Alessandro Martins ______________________________________________________________

Ana Lúcia Rezende de Souza ______________________________________________________
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Cristiane Souza Borzuk ___________________________________________________________

Hildeu Ferreira da Assunção_______________________________________________________

Edney Rocha Freitas _____________________________________________________________

Elizabeth Gottschalg Raimann _____________________________________________________

Euter Paniago Júnior _____________________________________________________________

Flávio Pereira Diniz _____________________________________________________________

Luciana Aparecida Elias__________________________________________________________

Luciana de Oliveira Berreta _______________________________________________________

Marco Aurélio Carbone Carneiro ___________________________________________________

Maria Raquel Isnard Moulin_______________________________________________________

Marilda Maria Ferreira Soares _____________________________________________________

Maurício Joaquim de Souza _______________________________________________________

Otajiba Antônio da Silva _________________________________________________________

Paulo Roberto Rodrigues Meira ____________________________________________________

Samuel Mariano da Silva _________________________________________________________

Sandra Aparecida Benite Ribeiro___________________________________________________

Vânia Carmem Lima ____________________________________________________________

Vera Lúcia Banys _______________________________________________________________

Marinalva de Oliveira Teixeira ____________________________________________________
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