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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 003/2015/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2015. 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro, do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e vinte e treze 1 

minutos, reuniram-se no auditório maior do Câmpus Jatobá, Regional Jataí da Universidade Federal de 2 

Goiás, sob a presidência do Prof. Alessandro Martins, Diretor, os membros do Conselho Gestor da Regional 3 

Jataí: Fernando Paranaiba Filgueira, Vice – Diretor; Prof. Américo Nunes da Silveira Neto, Chefe da 4 

Unidade Especial de Ciências Agrárias; Técnico-Administrativa Anne Oliveira, Representante dos Órgãos 5 

Suplementares (Biblioteca); Prof.ª Cecilia Nunes Moreira, Coordenadora de Pesquisa e Inovação; Profª. 6 

Cristiane Souza Borzuk, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Letras, Ciências Humanas e Sociais 7 

Aplicadas; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas e 8 

Tecnológicas; Josie Melissa Acelo Agrícola, Representante dos Órgãos Administrativos CEGEF (Centro de 9 

Gestão do Espaço Físico); Prof.ª Leonor Paniago Rocha, Coordenadora de Desenvolvimento Institucional e 10 

Recursos Humanos; Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador de Administração e Finanças; 11 

Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador de Extensão e Cultura; Prof. Ricardo de Matos Santa 12 

Rita, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Biociências; Prof. Rodrigo Paschoal Prado, Chefe da 13 

Unidade Acadêmica Especial de Ciência da Saúde; Prof.ª Halline Mariana Santos Silva, Representante dos 14 

Docentes; Prof. Sandra Aparecida Benite Ribeiro, Coordenadora de Graduação; Prof.ª Vera Lúcia Banys, 15 

Coordenadora de Pós-Graduação; Prof.ª Vera Lúcia Dias, Coordenadora de Assuntos da Comunidade 16 

Universitária; Técnico Administrativa Estael de Lima Gonçalves, Assessora de Comunicação (com direito a 17 

voz); Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes, Coordenadora de Assuntos Interinstitucionais (com direito a voz); 18 

Weuler Borges Santos, Gerente do CERCOMP  (com direito a voz); Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente 19 

declarou abertos os trabalhos. O Presidente iniciou a reunião falando da satisfação de realizar essa primeira 20 

reunião, disse que além de vir da gestão anterior, ainda teria que se acostumar com a presidência do 21 

conselho. Falou que esperava que as reuniões fossem produtivas e que como presidente da mesa exerceria 22 

conforme estatuto da instituição e que esperava que os pontos de vista e discussões corroborassem para que 23 

obtivessem êxito nas reuniões. Em seguida ele apresentou novos conselheiros que chegaram para 24 

composição do grupo: Prof.ª Cecília Nunes Moreira, Coordenadora de Pesquisa e Inovação; Prof.ª Vera 25 

Lúcia Banys, Coordenadora de Pós-Graduação; Prof. Sandra Aparecida Benite Ribeiro, Coordenadora de 26 

Graduação; Com direito a voz: A Técnico Administrativa Estael de Lima Gonçalves, Assessora de 27 

Comunicação; Weuler Borges Santos, Gerente do CERCOMP; Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes, 28 

Coordenadora de Assuntos Interinstitucionais (com direito a voz); Falou também da presença das 29 

Professoras: Halline Mariana Santos Silva, Representante dos Docentes e Yolanda Rufina Condorimay Tacsi, 30 

Sub Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Saúde. Em seguida o Presidente fez votos de muita paz para 31 

todos e que pudessem todos dentro do respeito, trabalhar na constituição da instituição. O Prof. Fernando 32 

Paranaiba Filgueira disse que era uma satisfação a participação nesta reunião e que sua perspectiva era de 33 
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que esse conselho fosse levado de forma a ter uma relação o mais saudável possível e que trabalhava para 34 

que isso refletisse em um benefício para a universidade. O Presidente parabenizou a todos pelo dia do 35 

Servidor Público. Primeiro Ponto da Pauta: Informes. Primeiro Informe: Audiência Pública sobre 36 

Segurança na universidade – O Presidente informou que na próxima quarta-feira às quatorze horas será 37 

realizada a Audiência Pública sobre Segurança na universidade, com participação do Núcleo de Estudos 38 

sobre Segurança da Universidade Federal de Goiás, disse que o objetivo da audiência era dar continuidade a 39 

ações que estão sendo realizadas desde o ano passado para a construção da política de segurança da UFG. 40 

Falou ainda que o convite foi estendido à comunidade e que a notícia estava na página da Regional e que foi 41 

emitido boletim eletrônico à comunidade acadêmica. Segundo Informe: Inaugurações e Visita à Regional 42 

Jataí/UFG do secretário Jesualdo Farias, como representante do SISU: O Presidente disse que a respeito 43 

do processo de emancipação da Regional, o próprio secretário reforçou a questão e disse que essa solicitação 44 

encontrava-se no gabinete civil e que estava dentro de um projeto de emancipação de cinco câmpus, que 45 

serão de baixo custo, mas que teriam condições iniciais para esse processo. Falou de estudos para verificar a 46 

necessidade de gratificações, vagas de servidores, quanto a estrutura já existente e que o próximo passo será 47 

a elaboração de um projeto de lei, disse que segundo o secretário o projeto carecia de uma no ou um pouco 48 

mais e que haviam chances disso ocorrer ainda dentro desta gestão do Governo Federal. O Presidente disse 49 

que estava contente por terem aproveitado a oportunidade de entregar o documento ao Governador e que por 50 

essa ação chegou até a Presidência da República, disse que manteria a busca de informações junto à Reitoria 51 

e que socializaria as informações com os conselheiros. Disse que o que foi conseguido até aqui, foi com 52 

muito trabalho e que poderia expor o histórico dos 35 (trinta e cinco) anos da Regional e a importância da 53 

universidade para a região e que isso chegará ao Ministro e à Presidente. Disse ainda que estava muito 54 

otimista e confiante, pois tinha que fortalecer esse processo, por serem herdeiros disso, falou que o futuro 55 

estava próximo. Falou que as subcoordenações estavam sendo definidas e que serão apresentadas aqui, 56 

almejando em curto prazo esse processo de universidade que estavam conduzindo. O Prof. Ricardo de 57 

Mattos Santa Rita disse que gostaria que ficasse claro que até Catalão estava nesse processo por causa de 58 

Jataí. O Presidente disse que havia perspectivas claras e que o Reitor trabalhava no sentido da emancipação 59 

das duas regionais. Disse que se iria Jataí ou as duas, isso não importava, o que queria era que Jataí fosse. 60 

Falou que a audiência com o Governador foi um momento crucial, e que essa conquista trará para a regional 61 

muita satisfação, seja Universidade Federal de Jataí ou Universidade Federal do Sudoeste Goiano. Segundo 62 

Ponto da Pauta: Aprovação das Atas: 17/09/2015 (reunião ordinária) e 30/09/2015 (reunião 63 

extraordinária). Em apreciação, não houve observações. Em votação as atas foram aprovadas com o 64 

registro de 15 (quinze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Terceiro Ponto da Pauta: Definição do 65 

Representante no Conselho de Curadores UFG, de acordo com o art. 34 do Estatuto da Universidade 66 

Federal de Goiás, relatado pelo Presidente do Conselho Gestor. O Presidente falou sobre a solicitação da 67 

Reitoria da indicação do representante da Regional Jataí para o Conselho de Curadores, ele fez a leitura de 68 

artigos do estatuto, que tratam do assunto: “Art. 32. O Conselho de Curadores é o órgão de fiscalização 69 

econômico-financeira da Universidade, podendo se estruturar em câmaras, cujas composições e 70 

competências serão definidas em seu Regimento. Art. 33. São atribuições do Conselho de Curadores: I – 71 
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elaborar seu Regimento; II – exercer a fiscalização econômico-financeira da Universidade; III – aprovar a 72 

prestação de contas da Universidade, relativa a cada exercício financeiro; IV – pronunciar-se sobre a criação 73 

de fundos especiais; V – exercer demais atribuições previstas em lei, neste Estatuto, no Regimento Geral da 74 

Universidade, ou estabelecidas por deliberação específica do Conselho Universitário. Art. 34. Integram o 75 

Conselho de Curadores: I – o Pró-Reitor de Administração e Finanças; II – 1 (um) representante de cada 76 

Conselho Gestor das regionais da UFG, indicado por esse Conselho; III – 1 (um) representante da categoria 77 

dos docentes, membro do Conselho Universitário, escolhido por esse Conselho; IV – 1 (um) representante da 78 

categoria dos técnico-administrativos em educação, membro do Conselho Universitário, escolhido por esse 79 

Conselho; V – 1 (um) representante da categoria dos estudantes, membro do Conselho Universitário, 80 

escolhido por esse Conselho; VI – 1 (um) representante das entidades empresariais sediadas em Goiânia, por 81 

elas indicadas; e VII – 1 (um) representante das classes trabalhadoras, indicado por associações ou sindicatos 82 

de classe sediados em Goiânia. Parágrafo Único. Para garantir a proporcionalidade entre professores, técnico 83 

administrativos em educação e estudantes de que trata a legislação para a representação docente nos assentos 84 

dos conselhos da Universidade, a representação prevista no inciso III poderá ser aumentada, quando 85 

necessário for, até que se atinja o mínimo previsto na legislação. Art. 35. O Presidente e o Vice-Presidente do 86 

Conselho de Curadores serão escolhidos, dentre seus membros, em reunião presidida pelo Reitor, 87 

especialmente convocada para esse fim.” Após leitura dos artigos, em discussão, o Prof. Ricardo de Mattos 88 

Santa Rita disse que poderia ser alguém ligado ao orçamento da regional, pois as contas em Jataí eram todas 89 

certinhas. A Prof.ª Vera Lúcia Banys disse que concordava com a fala do Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita. 90 

Após discussões, a indicação dos conselheiros foi o nome do Coordenador de Administração e Finanças da 91 

Regional Jataí. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, aceitou a indicação. Em votação a indicação do 92 

Conselheiro Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador de Administração e Finanças da Regional 93 

Jataí/UFG, para representar o Conselho Gestor desta Regional no Conselho de Curadores da Universidade 94 

Federal de Goiás, foi aprovada com o registro da unanimidade dos votos. Quarto Ponto da Pauta: 95 

RADOC's 2014 – Curso de Medicina da Regional Jataí/UFG, relatado pelo Prof. Fernando Paranaíba 96 

Filgueira. O Presidente explicou que esse ponto entrou para a pauta, devido a ter sido discutido ante no 97 

Conselho Diretor. O relator disse que esse pedido foi encaminhado pela Coordenação do Curso de Medicina 98 

para o Prof. Wagner Gouvea dos Santos e que veio para discussão no Conselho Gestor. O relator fez a leitura 99 

de parte da ata do Conselho Diretor, realizado em 25/03/2015 (vinte e cinco de março de dois mil e quinze): 100 

“Os relatos efetuados pelos professores: Prof. Fabiano Campos Lima, Coordenador do Curso de Licenciatura 101 

em Ciências Biológicas e Prof. Luis Antônio Serrão Contim, Coordenador do Curso de Bacharelado em 102 

Ciências Biológicas. O presente parecer relaciona, em bloco, a análise dos Relatórios Anuais de Atividades 103 

Docentes (RADOC) dos professores do Curso de Medicina, lotados na Unidade Acadêmica Especial de 104 

Ciências da Saúde da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás. As atividades foram desenvolvidas 105 

pelos docentes durante o ano de 2014 (dois mil quatorze) e estão distribuídas em: Atividades de ensino, 106 

projetos, extensão, orientação, qualificação, acadêmicas especiais, administrativas e produtos. Todos os 107 

relatórios possuem recomendação de aprovação, do dia 20 (vinte) de Fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), 108 

pelo relator designado pelo curso, bem como foram aprovados pelo colegiado de curso, comprovado pela 109 
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certidão de ata do dia 24 (vinte e quatro) de Fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), assinada pela 110 

coordenação. Os docentes abaixo relacionados apresentam relatório bem elaborado, com atividades 111 

acadêmicas de ensino, pesquisa, extensão, administrativas e de qualificação com a carga horária executada 112 

variando dentro do limite de 5% (cinco por cento) recomendado da carga horária contratada”. Nessa situação 113 

encontravam-se treze docentes. Em continuidade a leitura de parte da ata: “Anexo ao relatório dos docentes 114 

abaixo relacionados existe urna carta assinada pela coordenação que justifica a carga horária destinada a 115 

atividades de ensino inferior a 8 (oito) horas semanais.” Nove professores encontram-se nessa situação. Em 116 

continuidade: “Segundo o documento, a demanda desses profissionais em diferentes atividades como 117 

elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), treinamento e implantação da Metodologia Ativa de 118 

Ensino, participação em comissões envolvidas nos diversos aspectos da estruturação do curso, não permitiu 119 

que alguns docentes ofertassem disciplinas em outros cursos de graduação. Este ainda salienta que a 120 

estrutura modular exigiu grande disponibilidade de tempo dos docentes para encontros com os integrantes 121 

dos módulos. Similar aos demais relatórios, estes estão bem elaborados, concisos e com a carga horária 122 

executada variando dentro do limite de 5% (cinco por cento) recomendado da carga horária contratada. 123 

Anexo ao relatório dos docentes abaixo existe uma declaração de disciplinas ministradas, visto a não 124 

inclusão destas juntas ao Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas, inviabilizando sua descrição como 125 

atividade de ensino: Edilaine Faria de Moura Villela (sub-módulo: Saúde Coletiva I com carga horária total 126 

de quarenta e oito horas e carga horária acessória de oitenta e três horas; Fábio Morato de Oliveira (sub-127 

módulo: Genética com carga horária total horária acessória de cento e quinze horas); Ludimila Paula Vaz 128 

Cardoso (sub-módulo: Morfologia com carga horária total de dezesseis horas e o Núcleo Livre: Interações 129 

Medicamentosas com carga horária total de dezesseis horas). Visto o exposto acima, os relatórios os referidos 130 

docentes estão bem elaborados, concisos e com a carga horária executada variando dentro do limite de 5% 131 

(cinco por cento) recomendado da carga horária contratada. O relatório da docente Julianni Bernadelli 132 

Lacombe foi bem elaborado, porém apresenta uma inconsistência em um dos itens de Atividades de 133 

Qualificação. Foi elencada uma Atividade de Aprendizado e Aperfeiçoamento (Reunião Cientifica de Grupo 134 

de Estudo em Educação Médica e Qualidade de Vida Relacionada à Saúde – UFU) com carga horária de 135 

sessenta e seis horas, porém o período de realização é anterior ao de contratação da docente por esta 136 

instituição de ensino, portanto, recomenda-se alteração. Encontra-se anexo ao relatório a Carta Justificativa 137 

supracitada, que explicita os motivos relacionados carga horária em atividades de ensino inferior a 8 (oito) 138 

horas semanais. A carga horária executada ultrapassa os 5% (cinco por cento) recomendados. Sendo esta 139 

apenas uma recomendação, estes relatores nos recomendam o ajuste. Os relatórios dos docentes abaixo não 140 

possuem rodapé com as informações de data e hora de processamento no sistema, o que torna inviável a  141 

conferência de que tais  relatórios foram produzidos através do portal do Sistema de Cadastro de Atividades 142 

Docentes (SICAD) e se respeitaram o prazo estabelecido para preenchimento”. Vinte professores encontram-143 

se nessa situação. Prosseguindo: “É indispensável que tal relatório seja produzido pelo Sistema SICAD 144 

(Sistema de Cadastro das Atividades Docentes), haja vista a adição de projetos de pesquisa, extensão, 145 

atividades de ensino, bem como outras atividades que estão cadastradas nos sistemas de acompanhamento da 146 

Universidade Federal de Goiás. Visto o exposto: Recomendamos que sejam feitos os devidos ajustes no 147 
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Sistema de Cadastro de Atividades para que os docentes relacionados acima preencham suas atividades 148 

acadêmicas neste portal, permitindo a geração do relatório final nos moldes exigidos por esta instituição e; 149 

Sugerimos a aprovação dos relatórios dos docentes Edilaine Faria de Moura Villela; Fábio Morato de 150 

Oliveira; Hélio Ranes de Menezes Filho; Julliani Berdadelli Lacombe; Ludimila Paula Vaz Cardoso; Márcia 151 

Carolina Mazzaro e Michelle Rocha Parise, sem modificações, salvo melhor juízo”. Após leitura, o relator 152 

disse que todos os docentes que tiveram disciplinas  naquela época, não lançaram no sistema e por orientação 153 

do Prof. Jefone de Melo Rocha os relatórios foram feito no word, em seguida o relator leu a justificativa 154 

encaminhada para a Direção: “Ilmo. Sr. Prof. Dr. Wagner Gouvêa dos Santos, Diretor da REJ/UFG. Jataí, 15 155 

de Setembro de 2015. Assunto: - Justificativa referente ao parecer dos RADOCs 2014 dos professores do 156 

Curso de Medicina da Regional Jataí da UFG. Prezado Diretor, o presente documento visa justificar a 157 

impossibilidade de cadastro das atividades de alguns docentes do curso de Medicina da Regional Jatai, 158 

referentes ao ano de 2014, utilizando o Sistema de Cadastro de Atividade Docente (SICAD). De acordo com 159 

o parecer referente à análise dos RADOCs 2014 dos professores do curso de Medicina da UFG/Regional 160 

Jatai, direcionado ao Conselho Diretor da REJ/UFG, os relatórios dos docentes abaixo relacionados não 161 

possuem informações de data e hora de processamento no SICAD, o que tornou inviável a conferência de 162 

que tais relatórios foram produzidos através do portal do SICAD: Adriana Assis Carvalho; Ana Paula Gouvea 163 

Mendes; Ana Paula Andrade e Sousa Medeiros; Bárbara de Lima Lucas; Elisangela Garcia Cabral; Ewerson 164 

Jacobini Lotte; Fernando Corrêa Amorim; Fernando Paranaiba Filgueira; Giordanne Guimarães Freitas; 165 

Jonas Francisco Scopel; Júlia de Miranda Moraes e Juliete Teresinha Silva; Mirelle Garcia Silva Bailão; 166 

Núbia de Souza Lobato; Polyane Junqueira Silva Andressen Strini; Renata Beatriz Silva; Sandra Maria 167 

Alkmin Oliveira; Rosane Gouveia Vilela Machado; Simone Caetano Morale de Oliveira e Verônica Clemente 168 

Ferreira. De fato, não foi possível a agregação e a complementação do cadastro de todas as atividades 169 

institucionais que compõem o RADOC dos docentes acima referidos, uma vez que as atividades de ensino, 170 

bem como as participações em projetos, não constavam nos SICAD's dos referidos docentes. A alimentação 171 

inadequada desse sistema foi comunicada à PRODIRH e ao CERCOMP, entretanto, não foram 172 

providenciadas condições para que os docentes pudessem digitar no sistema os seus RADOC's de 2014. 173 

Neste sentido, de acordo com orientações do professor Jefone de Meio Rocha, membro da Comissão 174 

Permanente de Pessoal Docente (CPPD), todos os dados dos professores deveriam ser lançados em 175 

documento do Word (em formato idêntico ao relatório gerado pelo SICAD), para que os docentes acima 176 

referidos não ficassem prejudicados em suas avaliações, em decorrência de falhas técnicas. Coloco-me a 177 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ewerson Jacobini 178 

Lotte. Coordenador do Curso de Medicina REJ/UFG.” O relator disse que a solicitação era para que 179 

pudessem prosseguir com processos de progressão que dependiam desses relatórios e que estavam parados. 180 

Em discussão, o Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que quando os relatórios chegaram para avaliação, 181 

a presunção era quanto a regra, mas se isso estava realmente atrapalhando os professores, então que 182 

solicitasse ao Prof. Jefone de Melo Rocha que repassasse essa informação por escrito, pois o problema era o 183 

precedente, mas o erro foi da universidade e isso estava causando prejuízos aos professores. Disse que o 184 

sistema era utilizado para validar e gerar o relatório, tanto que tinham que observar o tempo que o relatório 185 
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encontrava-se aberto. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que tinha uma dúvida, disse que o sistema 186 

apontou problemas, mas se teve problema naquela época, os outros também teriam, ele questionou sobre os 187 

projetos, se não estavam lançados no sistema e se atualmente o sistema estava funcionando. A Prof.ª Eliana 188 

Melo Machado Moraes disse que o Curso de Medicina trabalhava em módulos, com o acompanhamento de 189 

duas professoras do Ministério da Educação e que nesse meio tempo tiveram que refazer todo o projeto 190 

pedagógico do curso, o que foi retardando o lançamento dos dados no sistema. Disse que o Coordenador do 191 

Curso, fazia as planilhas com todos os ocorridos e por isso os professores tiveram que fazer seus relatório no 192 

word, mas efetivamente estavam  inserindo as turmas no sistema agora. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita 193 

disse que precisava ter um documento de incapacidade da Universidade Federal de Goiás de fazer isso e que 194 

posteriormente fosse feito um documento de substituição, assim que o sistema fosse restabelecido, então que 195 

aprovassem os relatórios, mas que fossem realizadas as substituições e apresentadas ao Conselho Gestor. A 196 

Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro disse que a ideia era essa mesmo e que sua sugestão era similar a do 197 

Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita, pois a progressão e probatório poderiam utilizar esse relatório, mas que 198 

depois esse fosse substituído. Quanto aos projetos de pesquisa era só anexar o extrato do sistema de 199 

acompanhamento de processos em andamento. A Prof.ª Cristiane Souza Borzuk disse que não acompanhou a 200 

discussão anterior, mas que tinha que ter cuidado de não resolver problemas que não eram da regional, disse 201 

que se fosse votar agora não se sentiria a vontade, pois parecia que a votação era para reconhecer e admitir o 202 

erro. Após discussões o Presidente disse que tinha o encaminhamento do Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita 203 

e o parecer do relator. O  Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita sugeriu que fosse realizada a aprovação 204 

condicionada ao lançamento quando o sistema for reestabelecido. A Prof.ª Vera Lúcia Banys disse que na 205 

verdade foi o sistema do Curso de Medicina, e que não achava bom aprovar um documento fora do sistema, 206 

pois todos obedeciam as regras e o problema era assumir sozinhos ou prejudicar os colegas, disse que 207 

concordava com o Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita de que Goiânia tinha que emitir um documento 208 

autorizando a situação. A Prof.ª Leonor Paniago Rocha disse que viu a chegada do Curso de Medicina e de 209 

uma série de situações, disse que eles eram médicos e não sabiam nada da docência, então pediu que os 210 

conselheiros pensassem que os professores não poderiam ser prejudicados, disse que gostaria que pensassem 211 

nos professores e tudo que foi feito pela vinda do curso, disse que os relatórios precisavam andar. O Prof. 212 

Paulo Roberto Rodrigues Meira disse que se o problema era somente com o ensino, então porque não foi 213 

gerado um relatório com as outras atividades. O relator disse que isso não foi pensado na época. A Prof.ª Vera 214 

Lúcia Dias da Silva disse que já havia jurisprudência para isso, pois já teve relatório de atividades 215 

complementares de três meses que foi feito dessa forma, com justificativa de carga horária, disse que poderia 216 

ter sido feita a comprovação de atividades por meio de documentos, então poderiam apresentar essa 217 

documentação para as Comissões de Avaliação Docente avaliar. O Presidente disse que pelo que entendeu 218 

com as discussões, tinha que lançar no sistema e que isso já estava sendo feito. O Prof. Marcos Wagner de 219 

Souza Ribeiro disse que gostaria de lembrar que o Sistema de Cadastro de Atividades era um sistema 220 

temporal, fechava a cada ano. E que a grande dificuldade era a existência de dois sistemas o Sistema de 221 

Cadastro de Atividades e o Sistema de Gestão Acadêmica, então da forma que ele era não conseguia fazer 222 

essa importação retroativa, pois era um sistema que não permitia a emissão do mesmo relatório no prazo de 223 
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dois minutos e talvez futuramente não tenha essa autenticação, da foram que queriam. Em votação a primeira 224 

proposta do Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita, condicionada a apresentação futura, foi registrado um voto 225 

favorável para essa proposta. Em votação a segunda proposta das Professoras Sandra Aparecida Benite 226 

Ribeiro e Vera Lúcia Dias da Silva de feita a comprovação de atividades por meio de documentos e que o 227 

relatório fosse substituído, foram registrados 12 (doze) votos favoráveis para essa proposta. Foram 228 

registradas ainda 3 (três) abstenções. Quinto Ponto da Pauta: Outros Assuntos – A Prof.ª Leonor Paniago 229 

Rocha falou sobre as orientações quanto ao sistema de homologação de férias, disse que de acordo com a 230 

informação do Departamento de Pessoal as férias com primeiro período previsto para início em janeiro/2016 231 

deverão necessariamente serem homologadas neste mês de novembro, a fim de evitarmos transtornos 232 

administrativos e legais futuros. Foi solicitado, ainda, atenção aos calendários aprovados após o retorno da 233 

greve, de modo que as alterações futuras na programação de férias sejam as menores possíveis. Foi 234 

ressaltado também que as férias poderão ser parceladas em até três etapas, mas que deverão ser adequadas 235 

posteriormente, de acordo a aprovação do calendário e no interesse da instituição e que o prazo máximo para 236 

a homologação será até o dia 05/11/2015, sem possibilidade de prorrogação. O Prof. Ricardo de Mattos 237 

Santa Rita disse que em reunião do CEPEC (Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura) no último 238 

dia 16 (dezesseis) foi dito que teriam dois intervalos de 28 (vinte e oito) dias e que o recesso de 19/12 239 

(dezenove de dezembro) a 12/01 (doze de janeiro), não foi contado e após o recesso teria quatorze dias para 240 

féria e depois mais quatorze dias. Disse que o professor poderia tirar férias com apresentação de uma 241 

justificativa e anuência da coordenação do curso e da chefia da unidade e poderia ser negociada com os 242 

pares. A Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro disse que o calendário de 2016 (dois mil e dezesseis) 243 

começará a ser rodado na semana que vem e que serão garantidos os 45 (quarenta e cinco) dias de férias. 244 

Após várias discussões, a Prof.ª Leonor Paniago Rocha disse que será elaborado um tutorial e encaminhará o 245 

mesmo para as chefias das unidades. O Presidente questionou à Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro se 246 

estava tudo bem para o início do segundo semestre. A Professora disse que hoje era o último dia para 247 

integralização das turmas e que foram colocados os dados para matrículas. O Prof. Marcos Wagner de Souza 248 

Ribeiro falou que quanto as cantinas, teve que ser feita uma rescisão contratual e que devido a necessidade 249 

de restruturação, readaptação, reforma e licitação para que um novo prestador de serviços inicie suas 250 

atividades, durante um período de 40 (quarenta) a 45 (quarenta e cinco) dias as cantinas não funcionarão. A 251 

Assessora de Comunicação Estael de Lima Gonçalves disse que a assessoria estava trabalhando com o banco 252 

de fontes e solicitou que as pessoas se cadastrem, para que possam incluir a universidade nos órgãos de 253 

divulgação. A Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes questionou sobre o projeto UFG para sempre, que realiza 254 

o trabalho com os egressos. A  Assessora de Comunicação Estael de Lima Gonçalves disse que era um 255 

projeto muito interessante, mas que o autor do Projeto, o Prof. Claudio André Barbosa de Lira levou o 256 

projeto com ele, quando saiu da regional. Após várias discussões sobre o assunto, o Presidente disse que 257 

poderia entrar em contato com o professor para prosseguimento do projeto. Houve questionamentos sobre as 258 

datas nos sistemas, devido a alteração do calendário. A Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro disse que as 259 

datas serão organizadas automaticamente. Nada mais havendo a se discutir, às dezesseis horas e dois minutos 260 

encerrou-se a presente reunião, da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do 261 
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Conselho Gestor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, lavrei a presente ata que, lida e se 262 

achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão 263 

e votação…………………..................................................................…………….………………………. 264 
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