
1 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CÂMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 017/2012/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ 

REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2012. 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze às quatorze horas e vinte minutos 1 

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

Gouvêa dos Santos, Diretor do Câmpus Jataí -UFG, os membros do Conselho Diretor: Prof.ª Marina Pacheco 3 

Miguel, Coordenadora do Curso de Biomedicina; Prof.ª Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora do 4 

Curso de Educação Física; Prof. Antônio Paulino da Costa Netto, Coordenador do Curso de Ciências 5 

Biológicas; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Prof. 6 

David Santos Fonseca, representando a Coordenação do Curso de Direito; Prof.ª Valquíria Coelho Pina 7 

Paulino, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Carlos Rogério de Andrade, Coordenador do Curso 8 

de Engenharia Florestal; Prof. Maurício José Alves Bolzam, Coordenador do Curso de Física; Prof. Rodrigo 9 

Paschoal Prado, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Prof. Evandro César Clemente, Coordenador do 10 

Curso de Geografia; Prof. Marcos Antônio de Menezes, Coordenador do Curso de História; Prof.ª Tatiana 11 

Diello Borges, representando a Coordenação do Curso de Letras; Prof. Esdras Teixeira Costa, Coordenador 12 

do Curso de Matemática; Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana, Coordenador do Curso de Medicina 13 

Veterinária; Prof.ª Lúcia Helena Moreira de Medeiros Oliveira, representando a Coordenação do Curso de 14 

Pedagogia; Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha, Coordenadora do Curso de Psicologia; Prof. Francismário 15 

Ferreira dos Santos, Coordenador do Curso de Química; Prof. Edgar Alain Collao Saenz, Coordenador do 16 

Curso de Zootecnia; Prof. Vimar Antônio Ragagnin, Coordenador do Mestrado em Agronomia; Prof. João 17 

Batista Pereira Cabral, Coordenador do Mestrado em Geografia; Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu, 18 

representante dos Professores Associados; Prof. Fernando Silva dos Santos, representante dos Professores 19 

Assistentes; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, representante dos Professores Adjuntos; Prof. Ricardo Alexandre 20 

Figueiredo de Matos, Presidente da CIS; Prof. Alessandro Martins, Vice-Diretor do Câmpus Jataí da 21 

Universidade Federal de Goiás; Os Servidores: Marcos Humberto Silva de Assis, Ricardo Porto Simões 22 

Mathias, representando os servidores técnico-administrativos; Os Discentes Michaela Andrea Bette Camara e 23 

João Victor de Souza Cyrino, representantes dos discentes. Verificado o “quórum”, o Sr. Presidente declarou 24 

abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta: Informes: Primeiro Informe: Confraternização 2012 25 

(dois mil e doze) – O Presidente informou que a partir do dia vinte e seis de novembro os ingressos para a 26 

festa de confraternização estarão a venda, lembrando que os filiados da ADUFG podem retirar os convites 27 

com a Secretária Balbina Clara e os filiados do SINT podem retirar os convites com a Servidora Estael de 28 

Lima Gonçalves. Segundo Informe: Homenagem na Universidade Federal de Goiás, Goiânia: O 29 

Presidente disse que foi encaminhado um ofício com os critérios para que as coordenações encaminhem 30 

nomes para que possam ser encaminhados para a Reitoria, o prazo para as indicações será até três de 31 

dezembro. Terceiro Informe: Homenagem Câmpus Jataí: O Presidente informou que a urna para a 32 
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escolha do docente, discente e Técnico Administrativo destaque 2012 (dois mil e doze) encontra-se na 33 

direção com as cédulas para votação. O Presidente solicitou dois nomes do conselho para abrir a urna dia 34 

30/11 (trinta de novembro), o Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos se colocou à disposição para 35 

participar, somente ele se dispôs a participar. Quarto Informe: Férias – O Presidente falou sobre o 36 

calendário acadêmico e situação das férias disse que no período de 24/12/2012 (vinte e quatro de dezembro 37 

de dois mil e doze) a 06/01/2013 (seis de janeiro de dois mil e treze), disse então que nesse período tinha seis 38 

dias que poderiam ser utilizados para as férias, depois o segundo semestre terminava no dia 21/03/2013 39 

(vinte e um de março de dois mil e treze) e a partir do dia (22/03) vinte e dois de março a (14/04) quatorze de 40 

abril, contabilizavam vinte e quatro dias, então era mais um período em que poderia ser marcadas as férias, já 41 

que janeiro, fevereiro e março são períodos letivos. Depois no dia 15/04/2013 (quinze de abril de dois mil e 42 

treze) tem início o primeiro semestre de 2013 (dois mil e treze) e do dia 1º (primeiro) de julho a 14 43 

(quatorze) de julho era mais um período de 13 (treze) dias sem aulas que poderia ser utilizado para as férias, 44 

o primeiro semestre de 2013 (dois mil e treze) termina no dia 29 (vinte e nove) de agosto e terá mais um 45 

intervalo de 30/08 (trinta de agosto) a 15/09 (quinze de setembro), então eram mais 17 (dezessete) dias. O 46 

Segundo semestre de 2013 (dois mil e treze) se inicia no dia 16/09 (dezesseis de setembro) e o próximo 47 

intervalo será de 22/12/2013 (vinte e dois de dezembro de dois mil e treze) a 05/01/2014 (cinco de janeiro de 48 

dois mil e quatorze), mais um período de cerca de 15 (quinze) dias para as férias, contabilizando os dias para 49 

marcação de férias somava-se 76 (setenta e seis) dias a disposição de todos, disse que legalmente era esse o 50 

calendário aprovado e esses eram os períodos de férias disponíveis, o Presidente pediu que isso fosse 51 

repassado aos professores, para que todos tomassem conhecimento. Quinto Informe: Pedido do Sr. 52 

Gildenício – O Presidente informou que foi solicitado pelo Sr. Gildenicio à direção a disponibilização de um 53 

a dois minutos para entrega de novo testamento, em salas de aula. Em discussão o Prof. Cássio Aparecido 54 

Pereira Fontana pediu que o material fosse entregue nas coordenações. Após muitas discussões sobre o 55 

assunto. O Presidente disse que a questão foi trazida ao conselho diretor para democratizar. O Acadêmico 56 

João Victor de Souza Cyrino disse que concordava com o fato dele entregar e poderia ser aceito ou não. O 57 

Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que outra opção seria deixar em um local. Em votação para a 58 

opção de deixar em um local (encaminhamento do Prof. Antônio Paulino da Costa Netto), foram registrados 59 

11 (onze) votos favoráveis. Para entregar em sala de aula (encaminhamento do Acadêmico João Victor de 60 

Souza Cyrino) foram registrados 9 (nove) votos favoráveis e 8 (oito) abstenções. Sexto Informe: Comissão 61 

levantamento de vagas: O Presidente disse que estavam faltando planilhas de somente duas coordenações, 62 

pediu que as mesmas fosse encaminhadas o mais breve possível para que fosse dada continuidade aos 63 

trabalhos, e qualquer dúvida que procurassem a comissão. Em seguida o Presidente registrou a presença do 64 

Prof. David Santos Fonseca, que estava representando o Curso de Direito. O Prof. Alessandro Martins passou 65 

informes, primeiro quanto a rede elétrica da Central de aulas 2 (dois), disse eque quando a Central de aulas 2 66 

(dois) ficou pronta, o abastecimento da mesma ainda era a mesma estrutura de quando começou a obra. 67 

Então, estava passando por um sistema de reestruturação da rede elétrica e que os postes da reestruturação da 68 

rede elétrica já foram colocados, tanto da Cidade Universitária, quanto da Unidade Riachuelo e agora estava 69 

na dependência de serviços da CELG (Centrais Elétricas de Goiás) e amanhã chegará ao Câmpus o pessoal 70 
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do CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico), para auxiliar nessa questão. Disse que o período mais 71 

crítico quanto a energia era no período matutino, pois nesse período as betoneiras, as máquinas estavam tudo 72 

funcionando. Quanto a questão telefônica ele disse que eram as placas que estavam deficientes, mas que já 73 

existia o estabelecimento para aquisição. Quanto aos empenhos do ano de 2012 (dois mil e doze), o sistema 74 

para esses empenhos fechavam hoje, disse que acreditava que esse prazo tinha que ser prorrogado e a briga 75 

era que o recurso fosse empenhado no exercício de 2012 (dois mil e doze), neste ano além dos problemas 76 

normais, teve a greve, mas foi cumprido o prazo exigido. Disse que o processo era da seguinte forma, 77 

chegavam os pedidos, eram processados, lançados pelos Servidores Valéria Gouveia do Carmo Ferreira e 78 

Rafael Nogueira de Freitas Koch e eram encaminhados à PROAD (Pró-Reitoria de Administração e 79 

Finanças) em Goiânia e ocorria a verificação de cada um para depois retornar à Jataí. Disse que houve atraso 80 

mas no período de greve o setor financeiro reuniu com o comando de greve foi discutido e aprovado para que 81 

o nosso departamento trabalhasse em junho e julho, porém em Goiânia isso não ocorreu o DMP 82 

(Departamento de Material e Patrimônio) ficou fechado. Disse que nesse ano o Câmpus conseguiu para os 83 

Servidores Valéria Gouveia do Carmo Ferreira e Rafael Nogueira de Freitas Koch alguns cursos e os mesmos   84 

foram certificados pregoeiros pelo Governo Federal, mas eles precisavam de uma portaria que foi solicitada 85 

no mês de março e chegou aqui somente no mês de agosto. Disse também que outro problema foi quanto a 86 

autuação dos processos, conseguimos trazer para o Câmpus, outra questão foi a da PROJUR (Procuradoria 87 

Jurídica), que estava analisando os processos e estava confiante na prorrogação do prazo, para que não haja  88 

prejuízos. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu questionou sobre quem não foi contemplado em 2012 89 

(dois mil e doze) o que poderia fazer. O Prof. Alessandro Martins disse que enquanto não fechasse o ano não 90 

tinha como saber. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu questionou o que ocorria se não for empenhado. 91 

O Prof. Alessandro Martins disse que voltava para união. O Prof. Alessandro Martins disse que as despesas 92 

de licitação estavam sendo feitas, disse que o Câmpus tinha em média 50 % (cinquenta por cento) a 60 % 93 

(sessenta por cento) já empenhados. O Presidente falou que devido ao fechamento das diárias,  o evento para 94 

discussão do regimento teve que ser mais uma vez adiado por que não foi possível emitir diárias para os 95 

professores que viriam para o seminário sobre o regimento e reunião de diretores, mas ratificou a 96 

necessidade de que alunos e servidores discutissem e apresentassem sugestões. O Acadêmico João Victor de 97 

Souza Cyrino pediu para acrescentar a solicitação de nota de pesar quanto ao ocorrido com o ex aluno da 98 

FACOMB (Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia), que se formou na Universidade Federal de 99 

Goiás, o mesmo estava em Recife e foi assassinado, e o que tudo indica foi resultante de homofobia. O 100 

Conselheiros aprovaram a inclusão de ponto de pauta. Segundo Ponto da Pauta: Projetos de Pesquisa, 101 

relatados pela Comissão do Conselho Diretor e lidos pela Prof.ª Levi Carina Terribile (Assessora de Pesquisa 102 

e Pós-Graduação do Câmpus Jataí/UFG). Projetos: Prorrogação de prazo de encerramento de projeto: 103 

Uso e manejo de solos arenosos e recuperação de áreas degradadas com areais no Sudoeste Goiano. 104 

Coordenador Prof. Iraci Scopel; Nova data de encerramento: 31/07/2014; Projeto de pesquisa: Etnoecologia 105 

e Etnobotânica do Cerrado: Um Estudo em Áreas de Assentamento no Sudoeste de Goiás. Coordenadora: 106 

Jordana Rezende Souza Lima; Projeto de pesquisa: Corpo Feminino e Determinações da Indústria Cultural: 107 

Contribuições da Psicologia Social. Coordenadoras: Prof.ª Dr.ª. Tatiana Machiavelli Carmo Souza e a 108 
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acadêmica Bruna Trevizoli Ferraz Lobo. Todos com pareceres favoráveis. Em votação os projetos foram 109 

aprovados com o registro da unanimidade dos votos.Terceiro Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-110 

Graduação Doutorado do Prof. Matheus de souza Lima Ribeiro, de interesse do curso de Ciências 111 

Biológicas. Quarto Ponto da Pauta: Relatório Semestral de Pós-Graduação Doutorado da Prof.ª Elaine 112 

Cristina Castelhano Barbosa, de interesse do curso de Ciências Biológicas, relatados pela Comissão do 113 

Conselho Diretor e lidos pela Prof.ª Levi Carina Terribile (Assessora de Pesquisa e Pós-Graduação do 114 

Câmpus Jataí/UFG), pareceres favoráveis. Em votação os relatórios foram aprovados com o registro da 115 

unanimidade dos votos. Quinto Ponto da Pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão 116 

Horizontal – Relator: Comissões CAD – Processos de Progressão Horizontal e Estágio Probatório, 117 

relatados pelas comissões da CAD/CAJ; Comissão presidida pela Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro: 118 

Progressão Horizontal: Processo 23070.015089/2012-22–Vera Lúcia Dias da Silva Fontana-Aprovado; 119 

Processo 23070.015284/2012-52 – Alessandro Martins -Aprovado; Estágio Probatório: Processo 120 

23070.006944/2011-23 – Marciana Gonçalves Farinha-Aprovado; Processo 23070.014863/2012-88 – Valéria 121 

Quadros dos Reis-Aprovado; Processo 23070.025580/2010-08 – Núbia de Souza Lobato-Aprovado; 122 

Processo 23070.0144320/2012-97 –Alexandre Pancotti-Aprovado; Processo 23070.001980/2011-09 – Nestor 123 

Persio Alvim Agricola-Aprovado; Processo 23070.015360/2009-24 – Valquíria Coelho Pina Paulino-124 

Aprovado. Processos de Estágio Probatórios e/ou Progressão Horizontal, relatados pelas comissões da 125 

Relator CAD/CAJ; Comissão presidida pela Prof.ª Drª. Cecília Nunes Moreira: Relatório Parcial: Processo 126 

23070.014904/2003-31-E.P – Ricardo Alexandre Figueiredo de Mattos. Relatório Final: Processo 127 

23070.009779/2012-42-P.H – Hildeu Ferreira de Assunção; Processo 23070.012132/2012-06-P.H – Ludimila 128 

Greco Maia; Processo 23070.015330/2012-13-P.H – Francismário Ferreira dos Santos.Processos  relatados 129 

pelas comissões da Relator CAD/CAJ; Comissão presidida pela Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva Fontana:  130 

Probatório Parcial: Processo 23070.004434/2009-05 – Thiago André Carreo Costa; Processo 131 

23070.004843/2010-37; Probatório Final: Processo 23070.004434/2009-05; Progressão Horizontal: 132 

Processo 23070.003068/2012-64 – Paula Regina de Souza.Todos os relatórios parciais, finais de estágio 133 

probatório e progressão horizontal, com pareceres favoráveis.Em votação foram registrados 23 (vinte e três) 134 

votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Sexto Ponto da Pauta: Projetos de Extensão e Cultura, relatados 135 

pelo Assessor de Extensão e Cultura, Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos: IX Semana de Letras 136 

do CAJ: Linguagem, Cultura e Sociedade. Coordenadora: Tatiana Franca Rodrigues. Retificação de Ação; 137 

Educação em saúde como estratégia de prevenção na redução do risco de eventos cardiovasculares. 138 

Coordenadora: Marlene Andrade Martins. Cadastro de Ação; Clube da Leitura. Coordenadora: Maria Luzia 139 

dos Santos Sisterolli. Cadastro de Ação; Aprender com o meio ambiente: educação ambiental com 140 

estudantes de escolas municipais públicas de Jataí-GO. Coordenadora: Thelma Shirley Soares. Relatório 141 

Parcial da Ação; Treinamento para Olimpíadas de Matemática para professores da Rede Municipal em 142 

Rio Verde. Coordenador: Fernando Ricardo Moreira. Retificação de Ação; Educação em saúde como 143 

estratégia de prevenção na redução do risco de eventos cardiovasculares. Coordenadora: Marlene 144 

Andrade Martins. Cadastro de Ação; Ciclo de debates sobre práticas do psicólogo na realidade brasileira. 145 

Coordenadora: Tatiana Machiavelli Caro Souza. Cadastro de Ação; GEP - Grupo de Estudos em 146 
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Psicodrama. Coordenador: Érico Douglas Vieira. Relatório Parcial de Ação; 111 Congresso Internacional 147 

de História: História e Diversidade Cultural. Coordenador: Marcos Antônio de Menezes. Relatório Final 148 

de Ação; 111 UEPEM - Universidade e Escola: uma parceria pelo Ensino de Matemática. 149 

Coordenadora: Maria Elídia Teixeira Reis. Recadastro de Ação; Divulgação do Curso de Engenharia 150 

Florestal (CAJ/UFG). Coordenador: Robson Schaff Corrêa. Relatório Parcial de Ação; O Direito Posto Na 151 

Rua. Coordenadora: Fernanda Sousa Oliveira. Cadastro de Ação; Tecnologias audiovisuais como 152 

complemento na transferência de conhecimentos sobre educação em saúde. Coordenadora: Marlene 153 

Andrade Martins. Cadastro de Ação;  Produção Vegetal da Fazenda Escola do CAJ-UFG. Coordenador: 154 

José Hortêncio Mota. Relatório Parcial da Ação; Ampliação e Diversificação do Espaço de Difusão 155 

Científico-Cultural do Câmpus Jataí/UFG. Coordenador: Alessandro Martins. Relatório Parcial da Ação; 156 

Atividades educativas para os pacientes dos programas de assistência ao hipertenso e ao diabético da 157 

Secretaria unicipal de Saúde de Jataí. Coordenadora: Sandra Aparecida Benite Ribeiro. Relatório Parcial 158 

da Ação. As ações de Extensão e Cultura apresentadas, todas com pareceres favoráveis foram aprovadas com 159 

o registro da unanimidade dos votos. Sétimo Ponto da Pauta: Processo 23070.019220/2012-21 – Convênio  160 

UFG/CAJ e Ministério Público, relatado pela Prof.ª Helga Maria Martins de Paula e lido Pelo Prof. David 161 

Santos Fonseca, o professor leu o parecer que solicitava o esclarecimento de alguns pontos: Necessidade de 162 

adequação e preenchimento dos campos relativos a identificação do Procurador-geral de Justiça e do Reitor 163 

da Universidade Federal de Goiás, contante na folha dois; Quanto a cláusula terceira da minuta de 164 

cooperação mútua traz de maneira abrangente, porém, vaga as obrigações de uma das instituições 165 

celebrantes, a participação direta ou indireta no Ministério Público não estava pormenorizada; O Plano de 166 

trabalho não especificava as tarefas a serem desenvolvidas durante a execução do plano pelo Ministério 167 

Público, pediu-se adequação dos termos de convênio de acordo com as necessidades citadas. Em discussão a 168 

Prof.ª Marciana Gonçalves Farinha disse que a professora responsável já respondeu todas as questões 169 

solicitada e entrou em contato com a Servidora Aretuza Marcório, no setor de convênios em Goiânia. O Prof. 170 

Antônio Paulino da Costa Neto pediu que a minuta viesse corrigida para a aprovação. O Presidente disse que 171 

o que seria aprovado era o relato. Em votação foram registrados 1(um) voto contrário, 1 (uma) abstenção e 172 

20 (vinte) votos favoráveis. Sétimo Ponto da Pauta: Formação da Comissão responsável pelo processo 173 

eleitoral para escolha dos representantes discentes e professores associados no Conselho Diretor – O 174 

Presidente disse que chegou um documento da Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu solicitando a 175 

reconsideração do pedido de um professor ser o seu urgente suplente no conselho, falou da data do término 176 

de mandato em 15/12/2012 (quinze de dezembro de dois mil e doze). O Presidente disse que o mandato era 177 

até o dia 15/12/2012 (quinze de dezembro de dois mil e doze) então era mais um motivo para realizar a 178 

eleição. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que houve um erro na data e termina em 15/12/2012 179 

(quinze de dezembro de dois mil e doze) mas ela pediu que considerasse o suplente e caso houvesse uma 180 

reunião extraordinária para que ela pudesse ter suplente. Em seguida a Professora questionou se a 181 

presidência da mesa consultou quanto a comissão da CAD (comissão de Avaliação Docente) associados. O 182 

Presidente disse que não foi possível e questionou se o processo não poderia ser encaminhado para Goiânia. 183 

A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que já enviou, mas o mesmo voltou. O Acadêmico João 184 
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Victor de Souza Cyrino disse que tinha dois encaminhamentos, disse que vencia em 15/12/2012 (quinze de 185 

dezembro de dois mil e doze) as representações de Professores Associados e Discentes, então que o correto 186 

seria prorrogar portaria ate o final do ano. Disse ainda que em Goiânia a portaria foi prorrogada por 3 (três) 187 

meses, então ele solicitou a prorrogação do mandato dos membros ate que realizasse a eleição e pediu um 188 

prazo para indicação de um estudante para a comissão. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana pediu para 189 

antecipar a data do conselho para uma semana antes, para que não fosse necessário prorrogar o mandato, pois 190 

ele achava temeroso prorrogar eleição. O Presidente disse que a prorrogação era legal quanto a alterar a 191 

reunião ate dia 23/12 (vinte e três de dezembro) era período letivo, tinha que cumprir o calendário, o recesso 192 

seria de vinte e quatro de dezembro a seis de janeiro. O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana pediu que  193 

colocasse em votação a proposta de antecipar uma semana. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que  194 

concordava com a prorrogação que era melhor que antecipar a reunião. O Presidente disse que quanto a 195 

solicitação da Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu era o conselho que reconsideraria. O Acadêmico João 196 

Victor de Souza Cyrino disse que diante do tempo curto, poderia garantir a representação. Em votação a 197 

reconsideração. A Prof.ª Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que todos os professores-associados foram 198 

consultados e concordaram com o nome do Prof. Edésio Fialho dos Reis e isso seria no caso de uma ausência 199 

justificada. Em votação, o pedido da Prof.ª Alessandra era que o Prof. Edésio Fialho dos Reis passasse a ser o 200 

seu suplente. Em votação, foram registrados 15 (quinze) votos favoráveis e 4 (quatro) abstenções. O 201 

Presidente disse que a portaria seria prorrogada até 31/12/2012 (trinta e um de dezembro de dois mil e doze) 202 

e que fosse feito o processo eleitoral. Em seguida o Presidente solicitou nomes para compor a comissão: 203 

nomes de técnicos, estudantes e docentes. Foram indicados os seguintes membros: Prof. Dr. Raimundo 204 

Agnelo Soares Pessoa, Prof.ª Luciana Aparecida Elias, o Técnico-administrativo Thiago Oliveira Lima e o 205 

Técnico-administrativo Marcos Humberto Silva de Assis (suplente). Nono Ponto da Pauta: Indicação de 206 

representante e suplente para o Conselho de Bibliotecas UFG. O Presidente disse que a Prof.ª Marciana 207 

Gonçalves Farinha foi indicada pela coordenação como representante, a indicação foi aprovada com o 208 

registro da unanimidade dos votos, como não ocorreram outras indicações, o Prof. David Santos Fonseca se 209 

disponibilizou para ser suplente. Em seguida foi efetuada a Inclusão ponto de pauta solicitado pelo 210 

Acadêmico João Victor de Souza Cyrino quanto ao ex aluno da FACOMB (Faculdade de Comunicação e 211 

Biblioteconomia), que se formou na Universidade Federal de Goiás, o mesmo estava em Recife e foi 212 

assassinado, e o que tudo indica foi resultante de homofobia. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino 213 

pediu a aprovação de uma nota de pesar não só pelo falecimento do aluno, mas pela situação. Em caso de 214 

aprovação ele pediu a divulgação e procedeu com a leitura da nota: “Nota de pesar, no dia 19 de novembro 215 

de 2012 a Universidade Federal de Goiás (UFG) foi surpreendida com a notícia do assassinato de seu ex-216 

aluno Lucas Fortuna em uma praia de Recife/PE onde atuava como árbitro a serviço da Federação Goiana de 217 

Voleibol. Longe de ser um homicídio como qualquer outro, trata-se de um caso onde há materialmente 218 

indícios fortes de crime em decorrência de homofobia, de acordo com os sinais de violência encontrados no 219 

corpo. Lucas foi militante do movimento estudantil, representou os estudantes de toda a UFG no CONSUNI, 220 

além da causa LGBTT, a que se dedicou buscando o combate à opressão e discriminação por gênero e 221 

orientação sexual, bem como a conscientização da população sobre a causa e a igualdade entre os seres 222 
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humanos. O ex-aluno foi uma liderança em ambos os movimentos e durante anos um dos organizadores da 223 

“parada gay” em Goiânia. Nas palavras da professora de jornalismo da FACOMB/UFG Angelita Lima: 224 

“Brilhante, inteligente e inquieto. Foi uma grande liderança social e do movimento estudantil. (...) combatia a 225 

intolerância e a violência através de suas ações pacíficas e brilhante oratória.” Diante desta notícia, o 226 

Conselho Diretor do Campus Jataí da UFG, na qualidade e função de representar toda a comunidade 227 

acadêmica local, vem por meio desta tornar público: A) O pesar pela morte de um ex-aluno da Universidade 228 

e ex – representante estudantil no Conselho Universitário.B) O reconhecimento da importância de sua luta 229 

pela causa LGBTT e pelas causas estudantis que emanam da sociedade e encontram força na universidade. 230 

C) O completo repúdio a todo e qualquer ato de homofobia ou outros tipos de discriminação e opressão, 231 

principalmente no campus Jataí e em toda a Universidade Federal de Goiás. O assassinato de Lucas Fortuna 232 

é um exemplo próximo do que ocorre diariamente em nosso país, a universidade pública deve estar aberta a 233 

discussões e propô-las à sociedade no sentido de combater a intolerância, discriminação e segregação.Fonte: 234 

Conselho Diretor do Câmpus Jataí da UFG.” Em discussão, em seguida em votação a nota de pesar foi  235 

aprovada com o registro da unanimidade. Décimo Ponto da Pauta: Outros assuntos: A Prof.ª Cecília 236 

Nunes Moreira solicitou que na próxima reunião ordinária a comissão de vagas e da Medicina apresentem os 237 

relatórios detalhados dos trabalhos. O Presidente disse que a comissão da Medicina ainda não tinha portaria.  238 

O Prof. Cássio Aparecido Pereira Fontana sugeriu que se a comissão não tivesse nada que deixasse para o 239 

ano que vem e na próxima reunião fosse apresentada a comissão de vagas. O Presidente disse que já estavam 240 

inclusos na próxima pauta. O Prof. Antônio Paulino da Costa Netto disse que foi levantado no curso quanto a 241 

indicação dos nomes de coordenadores do bacharelado e licenciaturas e que eles questionaram como ficara a 242 

representação no Conselho Diretor se ambos terão assento no conselho e pediu um ponto de pauta quanto a 243 

isso. O Prof. Alessandro Martins disse que estava tendo uma dinâmica no reajuste, disse que agora eram 244 

cursos e não habilitações e era bom para começar amadurecer o regimento interno da instituição e trabalhar 245 

considerando a nova situação. O Servidor Técnico Administrativo Marcos Humberto Silva de Assis  falou 246 

sobre sua preocupação quanto ao trânsito no Campus, disse que tinha sinalização mas pediu que fosse 247 

conversada com o SMT (Secretaria Municipal de Trânsito), pois eles não podiam multar aqui, mas a presença 248 

deles ajudaria. O Prof. Alessandro Martins disse que já foi feita essa solicitação. O Prof. Ricardo Alexandre 249 

Figueiredo de Matos disse que já entrou em contato com a assessoria de comunicação para fazer uma 250 

campanha educativa e disse que se alguém estivesse disposto a trabalhar nesta campanha, eles estavam  251 

disponíveis. O Prof. Alessandro Martins disse que pediu que fosse feito um desenho de rotatória próximo ao 252 

ponto de ônibus e que a SMT (Secretaria Municipal de Trânsito) já auxiliou nisso, disse ainda que estava 253 

aguardando um apoio para implementar o projeto. O Acadêmico João Victor de Souza Cyrino disse que o 254 

DCE (Diretório Central dos Estudantes) estava à disposição para auxiliar o Prof. Ricardo Alexandre 255 

Figueiredo de Matos, disse ainda que o caminho era mesmo a educação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 256 

Presidente declarou encerrada a reunião às 16:20 horas (dezesseis horas e vinte minutos), da qual, para 257 

constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Diretor, lavrei a presente ata que, lida e 258 

se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à 259 

discussão e votação.............................................................................................................................................. 260 
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