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Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze às quatorze horas e sete minutos 1 

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

Correa Santos, Diretora do Câmpus Jataí-UFG, os membros do Conselho Diretor: Prof. Vilmar Antônio 3 

Ragagnin, Vice-Coordenador do Curso de Agronomia; Prof.ª Marina Pacheco Miguel, Vice- Coordenadora 4 

do Curso de Biomedicina; Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do Curso de Educação 5 

Física; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas; Prof. Laurence 6 

Rodrigues do Amaral, Vice-Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof. Marcelo Eibs Cafrune, 7 

Coordenador do Curso de Direito; Prof.ª Paula Regina de Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; 8 

Prof. Wendy Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia, Prof. Fábio Marineli, Coordenador do 9 

Curso de Física; Prof.ª Patrícia de Sá Barros, Coordenadora do Curso de Fisioterapia; Prof. Márcio 10 

Rodrigues Silva, Coordenador do Curso de Geografia; Prof.ª Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso 11 

de Letras; Prof. Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do Curso de Matemática; Prof.ª Vera Lúcia Dias da 12 

Silva Fontana, Vice-Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária; Prof.ª Elis Regina da Costa, 13 

Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, Coordenadora do Curso de 14 

Psicologia; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. Edgar Alain 15 

Collao Saenz, Coordenador do Curso de Zootecnia; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de 16 

Mestrado em Agronomia; Prof. João Batista Pereira Cabral, Coordenador do Curso de Mestrado em 17 

Geografia; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos Professores Associados; Prof.ª Cecília 18 

Nunes Moreira, representante dos Professores Adjuntos; Prof. Dirceu Luiz Hermann, Presidente da CIS; Os 19 

Técnico-Administrativos: Anne Oliveira e Marcos Humberto Silva de Assis, representando os servidores 20 

técnico-administrativos; Os Acadêmicos João Victor de Souza Cyrino e Waldenir do Prado, representantes 21 

dos discentes. Verificado o “quórum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos, pelo Primeiro Ponto 22 

da Pauta: Informes – Primeiro Informe: Projeto Rondon - A Presidente informou sobre o êxito da 23 

participação do Câmpus Jataí no Projeto Rondon. Segundo Informe: Permanência do Centro de Línguas 24 

na Unidade Riachuelo – A Presidente informou que futuramente passará pelo Conselho Diretor a questão do 25 

Centro de Línguas permanecer na Unidade Riachuelo quando o Curso de Letras mudar para a Unidade 26 

Jatobá. Terceiro Informe: Greve dos Técnico-administrativos: A palavra foi passada para a Técnica em 27 

Assuntos Educacionais Carolina Oliveira e Oliveira, que falou sobre a greve dos técnico-administrativos. 28 

Disse que o sindicato decidiu pela adequação a liminar e que o CAJ já tem 50 % (cinquenta por cento) dos 29 

técnicos voltando às atividades. Em seguida ela pediu a colaboração dos chefes imediatos para que os 30 

mesmos não pressionem os servidores a voltar ao trabalho, em seguida comentou sobre a forma que a 31 

frequência dos técnicos estava sendo enviada, com a observação “em greve”. Neste momento a Presidente 32 

informou que na última reunião do CONSUNI a orientação foi que cada unidade colocasse a presença da 33 



forma que achasse melhor, então a frequência do CAJ estava indo informando que estava em greve, porém 34 

não havia corte de ponto. Quarto Informe: Espaço das profissões – A Presidente informou que o espaço 35 

das profissões será realizado nos dias 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e seis) de agosto de 2011 (dois mil e 36 

onze) na Unidade Jatobá. Quinto Informe: Visita de Prof.ª Búlgara ao CAJ/UFG – A Prof.ª Vânia 37 

Carmem Lima avisou sobre a visita da Professora Búlgara  Cremena, ao CAJ e que a mesma irá proferir 38 

palestras no período de 06 (seis) a 10 (dez) de setembro de 2011 (dois mil e onze). Sexto Informe: Posse da 39 

Nova Direção do CAJ – A Presidente informou que a posse da nova direção do CAJ será no dia 29/08/2011 40 

no Centro de Cultura e Eventos, e que para a cerimônia já confirmaram presença: O Prof. Edward Madureira 41 

Brasil, o Deputado Leandro Vilela e outros. Sétimo Informe: Emenda Parlamentar: A Presidente 42 

informou que o Deputado Leandro Vilela conseguiu uma emenda parlamentar no valor de R$ 350.000,00 43 

(trezentos e cinquenta mil reais) para o CAJ/UFG. Segundo Ponto da Pauta: Apreciação das atas: 44 

18/05/2011; 25/05/2011; 08/06/2011; 22/06/2011 e 29/06/2011- Em discussão, foram solicitadas algumas 45 

correções, em seguida as atas foram votadas com o registro de 20 (vinte) votos favoráveis a aprovação das 46 

atas com as devidas correções e 6 (seis) abstenções. Terceiro Ponto da Pauta: Relatório da Gestão: 2007-47 

2011 – Relatora: Prof.ª Silvia Correa Santos – A Presidente apresentou em data show os valores empenhados 48 

em forma de resumo, em seguida listou a atual composição da área administrativa, falou também sobre obras 49 

concluídas, obras em andamento, problemas nas construções de prédios por causa das empresas que 50 

ganharam as licitações, e que nestes casos serão realizadas novas licitações, reformas concluídas, contratos 51 

de terceirizados. Em seguida comentou que o Curso de Química Bacharelado foi aprovado e que a portaria já 52 

foi publicada. Em seguida a Presidente continuou dizendo que ao assumir a direção do CAJ inciou-se a 53 

criação dos setores e organização e estruturação dos mesmos. Em seguida ela agradeceu a todos pela 54 

oportunidade e pediu desculpas por ter excedido algumas vezes e ter sido enérgica e finalizou desejando aos 55 

Professores Wagner Gouvêa dos Santos e Alessandro Martins um mandato tranquilo (O relatório de Gestão 56 

será anexado a esta ata). Quarto Ponto da Pauta: Discussão sobre o funcionamento da Biblioteca do 57 

Câmpus Jataí – A Presidente disse que a direção tem recebido reclamações quanto ao funcionamento da 58 

biblioteca, disse que a Biblioteca Central em Goiânia não estava funcionando devido a greve dos técnico-59 

administrativos e que aqui em Jataí com apenas duas bibliotecárias e a greve da FEJ, não há a possibilidade 60 

de abrir a biblioteca. Disse ainda que muitos professores estão pedindo pesquisa aos alunos e que os mesmos 61 

peguem livros. A Prof.ª Vânia Carmem Lima disse que a situação é bem complicada. A Bibliotecária Anne 62 

Oliveira disse que na Unidade Riachuelo a Biblioteca está funcionando durante o dia. O Acadêmico João 63 

Victor de Souza Cyrino sugeriu que o pessoal que está trabalhando na Unidade Riachuelo abra um período 64 

na Riachuelo e um período no Jatobá. Após algumas discussões ficou acordado que a Biblioteca ficará aberta 65 

um período em cada unidade. Quinto Ponto da Pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão 66 

Horizontal – Relator: Comissões da CAD – Relatos lidos pela Prof.ª Cecília Nunes Moreira – Processos de 67 

Progressão Horizontal: Processo 23070.002713/2011-41- Prof.ª Berta Baltazar Elias; Processo 68 

23070.006863/2011-23 – Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira; Processo 23070.004264/2011-75- Prof. 69 

Silvio Ribeiro da Silva. Processos e Estágio Probatório: Processo 23070.019526/2010-15 – Prof.ª Ângela 70 

Rodrigues Luiz; Processo 23070.004434/2009-05 – Prof. Thiago André Carreo Costa; Processo 71 



23070.008465/2008-46 – Prof. Francismário Ferreira dos Santos; Processo 23070.006029/2008-32 – Prof. 72 

Kleber Fernando Pereira; Processo 23070.007962/2008-27 – Prof. Esdras Teixeira Costa. Todos com 73 

pareceres favoráveis, em discussão e em seguida em votação os relatórios parciais e finais de Estágio 74 

Probatório e Progressões Horizontais, foram aprovados com o registro a unanimidade dos votos. Em seguida 75 

foram retirados alguns projetos da pauta devido aos relatores não terem encaminhados os relatos dos mesmos 76 

ao conselho. São eles: Sexto Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Teoria das Filas e suas Aplicações – 77 

Coordenador: Prof. Flávio Gomes de Moraes – do Interesse do Curso de Matemática – Relator: Comissão do 78 

Conselho Diretor; Sétimo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Histomorfometria Testicular de ratos 79 

submetidos ás dietas de cogumelos enriquecidos com cloreto de lítio – Coordenadora: Prof.ª Fabiana Cristina 80 

Silveira Alves de Melo – do interesse do Curso de Ciências Biológicas – Relator: Comissão do Conselho 81 

Diretor; Oitavo Ponto da Pauta: Projeto de Pesquisa: Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde em 82 

laboratórios clínicos no município de Jataí - GO – Coordenadora: Prof.ª Ivanildes Solange da Costa Barcelos 83 

– do Interesse do Curso de Biomedicina – Relator: Comissão do Conselho Diretor; Décimo Ponto da Pauta: 84 

Projeto de Pesquisa: Relações dendrométricas para povoamentos de Tectona grandis L.f. Em Morrinhos – 85 

GO – Coordenadora: Prof.ª Thelma Shirlen Soares – do Interesse do Curso de Engenharia Florestal – 86 

Relator: Comissão do Conselho Diretor; Em seguida o Prof. Fabiano relatou o Nono Ponto da Pauta: 87 

Projeto de Pesquisa: Reconhecimento e participação política dos povos indígenas nos Estados Latino-88 

americanos contemporâneos – Coordenadora: Prof.ª Rosane Freire Lacerda – do Interesse do Curso de 89 

Direito – Relator: Comissão do Conselho Diretor, com parecer favorável; Décimo Primeiro Ponto da 90 

Pauta: Solicitação de Afastamento Para Pós-Doutorado: Prof.ª Vera Lúcia Banys – do Interesse do Curso 91 

de Zootecnia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, com parecer favorável; Décimo Segundo Ponto da 92 

Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação (2º Semestre/2010): Prof.ª Cristiane Souza Borzuk – do 93 

Interesse do Curso de Psicologia – Relator: Comissão do Conselho Diretor, a Coordenadora do Curso de 94 

Psicologia solicitou vistas deste processo. Décimo Terceiro Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-95 

Graduação (1º semestre/2011): Prof.ª Luciana de Oliveira Berretta – do Interesse do Curso de Ciência da 96 

Computação – Relator: Comissão do Conselho Diretor, o Coordenador do Curso de Ciência da Computação 97 

solicitou vistas deste processo. Décimo Quarto Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação 98 

(1º Semestre/2011): Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira – do Interesse do Curso de Pedagogia – Relator: 99 

Comissão do Conselho Diretor, parecer favorável. Em discussão o Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa 100 

questionou sobre o professor substituto para o pós-doutorado. A Presidente disse que não tem substituto neste 101 

caso, mas que a orientação da PRPPG é para que peça o substituto. Em votação todos os relatos foram 102 

aprovados com o registro da Unanimidade dos votos. Décimo Quinto Ponto da Pauta: Projetos de 103 

Extensão e Cultura, relatados Pelo Prof. Dirceu Luiz Hermann foram relatados oito projetos:Curso de 104 

Manejo Ecológico e Conservação dos Solos e da Água para Agentes ater na Região Oeste e Sudoeste do 105 

Estado de Goiás  – Cadastro De Curso – Coordenador: Edicarlos Damacena de Souza. Parecer: Favorável à 106 

sua aprovação, desde que adeque a carga horária total do curso (44 horas) que é inferior à carga horária total 107 

anual do coordenador do projeto (200 horas) e assine o devido projeto; I Dia de Campo do Programa “Boa 108 

Cobertura” no Município de Jataí-GO  - Cadastro de Evento – Coordenador: Edicarlos Damacena de Souza. 109 



Parecer: Favorável à sua aprovação, desde que o coordenador do evento assine o projeto; Cetas Jataí  – 110 

Cadastro de Prestação de Serviços – Coordenador: Thiago André Carreo Costa. Parecer: Favorável à sua 111 

aprovação, desde que reveja a carga horária anual dedicada pelo coordenador do projeto de prestação de 112 

serviços, muito superior do mais ou menos convencionado de 128 horas anuais (500 horas); Copa 113 

Ecothermal – 2011: Fisioterapia Esportiva  – Cadastro de Projeto – Coordenador: Rodrigo Paschoal Prado. 114 

Parecer: Favorável à sua aprovação; Técnico-Científicos’ – Cadastro de Curso – Coordenadora: Thelma 115 

Shirlen Soares. Parecer: Favorável à sua aprovação, desde que adeque a carga horária total anual de 116 

atividades decorrentes do projeto do curso (20 horas), que está inferior a carga horária total anual da 117 

coordenadora do projeto do curso (30 horas); Ciclo de Debates – Ensino de História: Perspectivas e Desafios 118 

– Cadastro de Evento – Coordenadora: Sandra Nara da Silva Novais. Parecer: Favorável à sua aprovação; 119 

Intercâmbios Acadêmicos e Culturais com a Bulgária – Cadastro de Projeto – Coordenadora: Tatiana Franca 120 

Rodrigues. Parecer: Desfavorável à sua aprovação, em razão da falta das folhas de número 3 e 4 das 6 folhas 121 

do projeto; Campanha de Adoção de Cães e Gatos – Cadastro de Projeto – Coordenadora: Andreia Vitor 122 

Couto do Amaral. Parecer: Favorável à sua aprovação. Em discussão e em seguida em votação os relatos 123 

foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos; Décimo Sexto Ponto da Pauta: Proposta de 124 

Adequação de Regulamento Interno: do Interesse do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, relatado 125 

pelo Prof. João Batista Pereira Cabral, o relator fez algumas observações e sugestões: questionou quanto ao 126 

tempo para qualificação e sugeriu que a mesma ocorra até o vigésimo primeiro mês, mas seu parecer foi 127 

favorável a aprovação da proposta. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a resolução 572 (quinhentos e 128 

setenta e dois) foi reescrita e que agora é utilizada a 972 (novecentos e setenta e dois), então desta forma as 129 

adequações foram necessárias. Quanto a sugestão do relator, a questão será verificada, no caso do Câmpus 130 

Jataí a qualificação já é uma pré-defesa. Em votação o relato favorável foi aprovado com o registro de 21 131 

(vinte e um) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Em seguida foram retirados de pauta sete pontos, os 132 

pontos referentes a cancelamento de disciplinas foram retirados por não haver a necessidade de aprovação no 133 

conselho de processos desta natureza. Os outros foram retirados devido ao relato não ter sido entregue. 134 

Décimo Sétimo Ponto da Pauta: Processo 23070.006282/2011-91: Cancelamento de disciplina – Thaissa 135 

Flavianny Franco da Costa- do Interesse do Curso de Biomedicina – Relator: Profª Paula Regina de Souza; 136 

Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Processo 23070.014970/2010-44: Cancelamento de disciplina – Iana 137 

Pimentel Mani – do Interesse do Curso de Zootecnia – Relator: Prof. Thiago André Carreo Costa; Décimo 138 

Nono Ponto da Pauta: Processo 23070.009373/2011-89: Liberação de Pré-requisito – Jackelyne Ferreira 139 

Dutra – do Interesse do Curso de Medicina Veterinária – Relator: Prof. Igo Gomes Guimarães; Vigésimo 140 

Ponto da Pauta: Processo 23070.000907/2011-10: Acréscimo de disciplina – Adelson de Castro Silva – do 141 

Interesse do Curso de Geografia – Relatora: Prof.ª Elis Regina da Costa; Vigésimo Primeiro Ponto da 142 

Pauta: Processo 23070.008955/2011-48: Cancelamento de disciplina – Nathália Magalhães Brasiliense e 143 

Souza – do Interesse do Curso de Ciências Biológicas – Relatora: Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal; 144 

Vigésimo Segundo Ponto da Pauta: Estatuto Humaniza – Empresa Júnior do Curso de Psicologia do 145 

CAJ/UFG - Relatora: Prof.ª Luciana Celeste Carneiro; Vigésimo Terceiro Ponto da Pauta: PPC do Curso 146 

de Engenharia Florestal - Relatora: Prof.ª Luciana Carneiro Celeste; Em seguida foi relatado o Vigésimo 147 



Quarto Ponto da Pauta: Alteração de Carga Horária Regime de Trabalho: Prof. José Higino 148 

Damasceno Júnior – do Interesse do Curso de Física, relatado pelo Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, com 149 

parecer favorável, em discussão e em seguida em votação o parecer foi aprovado com o registro de 22 (vinte 150 

e dois) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Vigésimo Quinto Ponto da Pauta: Recurso contra a decisão 151 

da Coordenação do Curso de Agronomia em relação à vacância do Prof. Hamilton Seron Pereira – 152 

Relatora: Comissão de avaliação do recurso, o Prof. Wendy Carniello Ferreira disse que vem trabalhando no 153 

processo e o que tem sido feito foi baseado na carga horária do curso, e o dilema é que membros acham que 154 

deveria utilizar o PPC aprovado no Curso de Zootecnia e outros já acham que deveria ser o que está em uso. 155 

A Presidente informou que a PROJUR respondeu que o questionamento do professor era legítimo. O Prof. 156 

Fábio Marineli disse que como é o PPC do Curso de Zootecnia, poderia ser o caso do curso se manifestar 157 

quanto ao assunto, para evitar uma futura incompatibilidade de carga horária. O Técnico-Administrativo 158 

Marcos Humberto Silva de Assis disse que seria complicado usar um PPC que ainda vai entrar, então ele 159 

sugeriu que fosse utilizado o PPC que estava em andamento. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu 160 

questionou qual foi o PPC utilizado para a alocação de vagas. A Presidente respondeu que foi o que estava 161 

em uso. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que a dúvida dela era se entre os PPC’s havia uma diferença 162 

considerável em carga horária. O Prof. Wendy Carniello Ferreira disse que a diferença é considerável sim, 163 

pois irá ocorrer uma redução de carga horária. O Prof. Edgar Alain Collao Saenz disse que a posição do 164 

Curso de Zootecnia é de que utilize o novo PPC, pois mais cedo ou mais tarde ocorrerá a mudança para o 165 

novo PPC. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que a questão de disciplina poderia mudar. O Prof. Edésio 166 

Fialho dos Reis disse que a última grade do Curso de Zootecnia foi aprovada agora, então a questão está 167 

atualizada. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que se a grade foi aprovada agora, somente daqui há 168 

3 (três) anos a mesma será implantada, ou seja, em 2014 (dois mil e quatorze). Após algumas discussões a 169 

Presidente pediu propostas para auxiliar a comissão. O Técnico-Administrativo Marcos Humberto Silva de 170 

Assis disse que se a nova grade só conta a partir de 2014 (dois mil e quatorze), então a questão tem que ser 171 

verificada com a grade atual, ou seja, sua proposta foi que utilize o PPC vigente. A Presidente questionou se 172 

o Curso de Engenharia Florestal estava diminuindo a carga horária da disciplina de solos. O Prof. Wendy 173 

Carniello Ferreira disse que sim. A Presidente disse que a primeira turma de Engenharia Florestal será 174 

formada com o PPC atual. Após discussões a proposta do Técnico-Administrativo Marcos Humberto Silva 175 

de Assis, para que utilize o PPC vigente foi colocada em votação e foram registrados 15 (quinze) votos 176 

favoráveis e 8 (oito) abstenções. Em seguida o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli solicitou a inclusão do 177 

Processo sobre o convênio com a Polícia Militar, em seu relato o Professor disse que o convênio é 178 

interessante, mas da forma que ele está fica complicado, pois tem punições e reservas desproporcionais e seu 179 

parecer é pelo indeferimento. Em discussão e em seguida em votação o parecer foi aprovado com o registro 180 

da unanimidade dos votos. Vigésimo Sexto Ponto da Pauta: Outros assuntos – A Presidente solicitou a 181 

inclusão de dois resultados de concursos: Processo 23070.010616/2011-21 – Concurso Resultado – Área: 182 

Psicologia da Saúde e Hospitalar, candidatos aprovados: Primeiro lugar: Cíntia Bragheto Ferreira; Segundo 183 

lugar: Shana Hastenpflug Wottrich; Terceiro lugar: Adriano Valério dos Santos Azevedo. Participaram da 184 

banca deste processo os seguintes professores: Marciana Gonçalves Farinha, André Amaral Bravin e Fábio 185 



Scorsolini Comin. Processo 23070.008293/2011-14 – Concurso Resultado – Área: Matemática, 186 

candidatos aprovados: Primeiro lugar: Grace Kelly Souza Carmo Goulart; Segundo lugar: Adriana de 187 

Oliveira Dias; Terceiro lugar: Danilo Pereira Barbosa. Participaram da banca deste processo os seguintes 188 

professores: Esdras Teixeira Costa, Emerson Vitor Castelani e Gecirlei Francisco da Silva. Em discussão e 189 

em seguida em votação os resultados dos concursos foram aprovados com o registro da unanimidade dos 190 

votos. Em seguida a Presidente levantou outra questão: Os alunos querem ir à cerimônia de posse da nova 191 

direção, mas nesse dia tem aula, então ela questionou ao conselho o que fazer neste caso. Em discussão o 192 

Prof. Fábio Marineli disse que era complicado, pois a cerimônia não estava prevista no calendário e os 193 

planos e organização das aulas já foram feitos. O Acadêmico João Vitor de Souza Cyrino disse que entende 194 

que a troca de direção ocorre a cada quatro anos e pediu para que abrisse uma exceção e libere os alunos para 195 

participar da cerimônia. Disse ainda que a direção convida os alunos, mas tem aulas no mesmo horário. O 196 

Prof. Fábio Marineli disse que se o conselho aceitar isso, então desobriga o professor de repor aula. A Prof.ª 197 

Cecília Nunes Moreira disse que seria importante que os alunos participassem, pois os alunos do noturno 198 

muitas vezes não conhecem a direção. A Presidente disse que o aluno tem direito a 25% (vinte e cinco por 199 

cento) de faltas e o professor também tem uma porcentagem a ser cumprida em relação ao conteúdo. O 200 

Acadêmico João Vitor de Souza Cyrino disse que havia um contra-senso em convidar e não liberar. O Prof. 201 

Gecirlei Francisco da Silva disse que a questão poderia ser resolvida tendo as aulas normais, porém sem 202 

avaliações neste dia. Após várias discussões a Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal sugeriu que o 203 

calendário termine no dia 16/12 (dezesseis de dezembro) e não no dia 15/12 (quinze de dezembro). A 204 

Presidente disse que o conselho poderia definir e encaminhar um documento À PROGRAD informando a 205 

decisão. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que a aula da segunda-feira podem não ser a mesma de 206 

quinta-feira. O Prof. Fábio Marineli disse que o Professor que dá aulas no Curso de Física na segunda-feira é 207 

do regime de 20 (vinte) horas, e na sexta-feira ele não está aqui no Câmpus. A Prof.ª Cátia Regina Assis 208 

Almeida Leal questionou se não poderia manter o calendário normal, disse que ela entende a questão do 209 

cumprimento da carga horária, mas é uma questão política, e os alunos tem que participar. A Prof.ª Cecília 210 

Nunes Moreira disse que fez as contas e que o semestre em 17 (dezessete) segundas-feiras e tirando a do dia 211 

da posse o professor ainda manteria sua carga horária. A Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva Fontana disse que 212 

poderia passar uma lista para verificar os presentes no dia da posse, ou acrescentar mais um dia no calendário 213 

acadêmico. Disse que a situação é realmente um dilema. Após muitos questionamentos e discussões o Prof. 214 

Allison Gustavo Braz propôs que a decisão fique a critério de cada professor. O Acadêmico Waldenir do 215 

Prado disse que ou libera todos ou não libera. Em votação, o Prof. Allison Gustavo Braz retirou sua proposta; 216 

Para a proposta para deixar como estava e não liberar os alunos das aulas, foram registrados 5 (cinco) votos; 217 

Para a proposta de liberar os alunos e acrescentar um dia no calendário foram registrados 12 (doze) votos 218 

favoráveis, e foram registradas ainda 6 (seis) abstenções. Então acrescenta mais um dia no calendário e os 219 

alunos serão liberados para participar da cerimônia de posse da nova direção. Acadêmico Waldenir do Prado 220 

solicitou que os coordenadores de cursos avisem isso aos professores e alunos. Neste momento o Prof. 221 

Wagner Gouvêa dos Santos disse que o Cristiano da UEG o procurou em nome da organização do 222 

CONCITEC, e que o mesmo perguntou se seria possível alguém dar uma palestra no evento no dia de hoje, 223 



pois um palestrante não pode comparecer, o tema da palestra é Educação. O Técnico-Administrativo Marcos 224 

Humberto Silva de Assis questionou sobre o funcionamento do viveiro da Agência Rural. A Presidente disse 225 

que iria conversar com o responsável pelo viveiro para que o mesmo resolva a situação com o Prof. Wagner 226 

Gouvêa dos Santos. A Presidente disse que já foi solicitado que parasse os serviços, ou seja, eles estão agindo 227 

de forma irregular. O Prof. Edésio Fialho dos Reis disse que a situação é complicada, que o Prof. Fabiano 228 

Melo ligou e pediu que parassem os serviços, e eles pararam por dois dias e depois reiniciaram. A Presidente 229 

disse que irá falar como o Sr. Hélio amanhã. A Bibliotecária Anne Oliveira convidou a todos para participar 230 

do curso Treinamento nas Bases de Dados que será realizado no dia 21/09 (vinte e um de setembro). O Prof. 231 

Giovanni Cavichioli Petrucelli se despediu do Conselho, pois a partir de setembro outro professor assumirá a 232 

coordenação do Curso de Química, possivelmente o Prof. Francismário, em seguida o professor pediu 233 

desculpas e agradeceu a paciência de todos durante o período em que ele foi membro do conselho. A 234 

Presidente agradeceu o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli e disse que tudo o que ele assume, ele realmente 235 

faz. A Prof.ª Vânia Carmem Lima  falou sobre problemas coma  ocupação das salas da Unidade Riachuelo, 236 

disse que os monitores estão ocupando as salas sem ter ajustado isso com a coordenação. A Presidente pediu 237 

aos cursos que tenham monitores que conversem sobre o assunto. O Prof. Marcelo Borges Henriques se 238 

despede do Conselho e apresenta a Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, a nova coordenadora do Curso de 239 

Psicologia. O Acadêmico Waldenir do Prado disse que algumas turmas foram direcionadas para a central de 240 

aulas II (dois) e que lá não tem xérox, biblioteca e nem lanchonete e que os alunos estão com dificuldades, 241 

então ele quis saber como fica a questão dos alunos. A Presidente respondeu que a estrada iluminada já era 242 

para estar pronta, que já foi solicitado um novo posto para copiadora, e quanto a cantina ocorreu a licitação e 243 

apareceu apenas uma pessoa. Disse que estas são questões de adequação e que neste momento não tem 244 

solução. A Presidente disse ainda que os cursos estavam tendo aulas em laboratórios, e que os benefícios 245 

ficam e os transtornos passam. O Prof. Edgar Alain Collao Saenz questionou sobre os funcionários da FEJ. A 246 

Prof.ª Cecília questionou qual a possibilidade da xérox não fechar no horário de almoço, pois isso traz 247 

problemas para os alunos. A Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha questionou sobre a falta de mesas para as 248 

salas de aula. A Presidente disse que irá haver um remanejamento de mesas para atender as salas de aulas, e 249 

que as mesas novas serão para professores e técnicos. O Prof. Marcelo Eibs Cafrune disse que na central um 250 

falta mesas também. A Presidente pediu para que os cursos disponibilizem mesas. O Prof. Marcelo Eibs 251 

Cafrune criticou a prioridade dada aos carros para deslocamento dentro do Câmpus, enquanto que não há 252 

caminho para pedestres ou bicicletas. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que a sala 10 (dez) da 253 

Central um, estava sendo utilizada pelo Curso de Medicina Veterinária e que os alunos buscam carteiras de 254 

outras salas e não devolvem e isso tem prejudicado as aulas. A Presidente pediu para que fosse verificado 255 

junto a coordenação do Curso de Medicina Veterinária o que estava acontecendo. Nada mais havendo a 256 

tratar, a Srª. Presidente declarou encerrada a reunião às 16:36  horas (dezesseis horas e trinta e seis minutos), 257 

da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em 258 

conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e 259 

votação................................................................................................................................................................. 260 
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