
  SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CAMPUS JATAÍ
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS

JATAÍ, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2008.
Aos doze (12) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e oito (2008) às dezesseis horas e

dezessete minutos (16:17) reuniram-se Na sala 12 (doze) Bloco C na Unidade Riachuelo, Campus

Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora do CAJ,  Profª.  Silvia  Correa Santos,  os membros do

Conselho Diretor Profª. Ana Lúcia Rezende Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Profª.

Maria  Raquel  Isnard  Moulin,  representando a  Coordenação  do Curso  de  Medicina  Veterinária;

Profª. Dinalva Donizete Ribeiro, Coordenadora 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;  Prof.

Henrique Almeida Fernandes,  Coordenador do Curso de Física,  Profª.  Luciana Aparecida Elias,

Coordenadora do Curso de Matemática; Profa. Luciana de Oliveira Berreta, Coordenadora do Curso

de Ciência da Computação; Profª. Claudia Graziela Ferreira Lemes, representando a Coordenação

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

Profª.  Sandra Aparecida Benite  Ribeiro,  Coordenadora do Curso de Biomedicina;  Prof.  Samuel

Mariano da  Silva,  Coordenador  do Curso de  Ciências  Biológicas;  Profa.  Vânia  Carmem Lima,

Coordenadora  do  Curso  de  Letras  (Português  e  Inglês);  Profa.  Ana  Luísa  Aguiar  de  Castro,

Coordenadora  do  Curso  de  Zootecnia;  Vera  Lúcia  Dias  da  Silva  Fontana,  representante  dos

professores adjuntos;  Profa. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da CIS; a servidora Marilda Maria

Ferreira  Soares,  o  servidor  Otajiba  Antônio  da  Silva,  representantes  dos  servidores  técnico-

administrativos;  Prof.  Marco  Aurélio  Carbone  Carneiro,  Coordenador  do  Programa  de  Pós-

Graduação em Agronomia; o acadêmico Maurício Joaquim de Souza, representante dos discentes.

Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos pelo  Primeiro ponto da

pauta – Informes:  (1º  Informe) – Reunião para Fiscais  do Vestibular 2009 –  A Presidente

informou que a  reunião dos fiscais que trabalharão no processo seletivo será no dia 22 (vinte e

dois) de novembro às 16h30 (dezesseis horas) nos prédios onde serão aplicadas as provas e não às

15 (quinze) horas, como consta na ficha de convocação. (2º Informe) - Renovação dos professores

substitutos  federais  – A Presidente  informou  que  a  lista  dos  professores  substitutos  deve  ser

encaminhada até o dia 19 (dezenove) de novembro para a Direção. Solicita-se que junto ao pedido

seja indicado quem o professor está substituindo (se for o caso) ou se o professor está cobrindo uma

vaga  em  aberto.  Neste  mesmo  documento,  deve-se  incluir pedido  de  substituto  pela  FEJ  as

renovações serão efetuadas  por seis  meses devido à  distribuição dos professores equivalentes a
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Presidente informou ainda que o Conselho Diretor realizará uma reunião extraordinária no dia 19

(dezenove) de novembro, às 15h40 (quinze horas e quarenta minutos), local a definir. (3º Informe)

Reunião da Comissão de Alocação de Vagas (PEQUI) – A Presidente informou que o prazo para

a definição PEQUI é até 01/12/2008 ( primeiro de dezembro de dois mil e oito), portanto será

realizada uma reunião com a comissão de alocação de vagas na terça-feira, dia 18 (dezoito) de

novembro  às  15:00  (quinze  horas),  na  Unidade  Riachuelo.  (4º  Informe)  -  Transporte  de

Funcionários  – A Presidente  comunicou  que  a  partir  de  15  (quinze)  de  dezembro,  a  rota  de

transporte para o Jatobá será extinta. O ônibus continuará dando suporte à Universidade, mas, por

questões legais, o ônibus não mais fará o transporte de funcionários.  (5º Informe) - SICAD – A

Presidente informou que os preenchimentos dos SICAD’s devem ser agilizados, o prazo final é 31

(trinta e um) de dezembro.  (6º Informe) - Semanas de cursos / 2009 (Eventos) – A Presidente

comunicou que a partir de 2009, os eventos que não forem pensados em conjunto entre dois ou mais

cursos não receberão apoio da Direção. Eles também deverão ser organizados sob responsabilidade

de professores e não de alunos. A intenção é diminuir despesas e integrar as áreas afins dentro do

Campus de Jataí. (7º Informe) - Edital para concurso de professores – A Presidente informou que

edital de seleção das 47 (quarenta e sete) vagas para professores do CAJ já está aberto e disponível

na página da UFG www.ufg.br, as inscrições estão abertas até o dia 5 (cinco) de janeiro de 2009

(dois mil e nove) e não haverá retificação neste edital.  (8º Informe) - Prazo para definição de

vagas – A Presidente comunicou que até o dia 15 (quinze) de dezembro devem ser definidas as

áreas para os próximos concursos da Expansão. Os coordenadores devem encaminhar o quanto

antes a definição das vagas para a Direção.  (9º Informe)  -  Microônibus do Campus Jataí – A

Presidente informou que o microônibus com 27 (vinte e sete) lugares já chegou ao CAJ e já há

diversas  viagens  agendadas  e  nos  próximos  dias,  chegará  um dos  ônibus  doados  pela  Receita

Federal, que passou por reforma. (10º Informe) - Postes de iluminação – A Presidente comunicou

que  a  Unidade  Riachuelo  receberá  nos  próximos  dias  novos  postes  de  iluminação.  No  Jatobá

também será feito este trabalho posteriormente, mas como não é a mesma empresa que atende as

diferentes obras, o processo de substituição no Jatobá deve demorar um pouco mais. (11º Informe)

- Plano Diretor – A Presidente solicitou que os interessados em participar da elaboração do Plano

Diretor devem se organizar para marcar reuniões ainda este ano. (12º Informe) - Convênio FEJ –

A Presidente  informou  que  o  convênio  já  foi  votado  no  Conselho  da  Fundação  e  está  sendo

apreciado  pela  Prefeitura.  Em breve  chegará  às  mãos  do  reitor  da  UFG  para  assinatura.  (13º

Informe) - Central de Aulas – A Presidente comunicou que está aberta a concorrência para a nova

Central de Aulas do Jatobá prevista pelo REUNI, as obras serão iniciadas em 2009 (dois mil e

nove). Segundo ponto da pauta - PPC do Curso de Engenharia Florestal – Relatado pelo Prof.
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Marco Aurélio  Carbone  Carneiro  –  Em discussão  e  em seguida  em votação  foi  aprovado  por

unanimidade o parecer do relator favorável ao processo. Neste momento a Presidente solicitou a

inclusão de mais um ponto de pauta: Terceiro ponto da pauta – Solicitação de Afastamento para

Curso no Exterior Prof.  Márcio  Pizzarro Noronha –  Relatado pela  Profª.  Dinalva  Donizete

Ribeiro, a relatora listou vários documentos que não constam no processo, a Presidente sugeriu que

o professor inclua os documentos necessários e cumpridas todas as exigências, devido ao curto

prazo para encaminhá-lo para Goiânia a direção encaminharia o processo Ad-referendum e depois o

conselho aprecia, os conselheiros concordaram com este encaminhamento. Quarto ponto da pauta

– Outros Assuntos:  A Presidente informou que recebeu um ofício dos correios convidando-a a

participar do natal das crianças, nesta época muitas cartas são endereçadas ao Papai Noel, quem

quiser ajudar basta ir até os correios e retirar uma cartinha com a solicitação. Nada mais havendo a

tratar, a Srª. Presidente declara encerrada a reunião às 17:30 (dezessete horas e trintas 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…………….... 

Silvia Correa Santos _____________________________________________________________

Ana Lúcia Rezende Souza ________________________________________________________

Ana Luisa Aguiar de Castro_______________________________________________________

Claudia Graziela Ferreira Lemes___________________________________________________

Dinalva Donizete Ribeiro_________________________________________________________

Edney Rocha Freitas ____________________________________________________________

Elizabeth Gottschalg Raimann ____________________________________________________

Euter Paniago Júnior ____________________________________________________________

Henrique Almeida Fernandes______________________________________________________

Luciana Aparecida Elias__________________________________________________________

Luciana de Oliveira Berreta _______________________________________________________

Marco Aurélio Carbone Carneiro___________________________________________________

Maria Raquel Isnard Moulin______________________________________________________

Marilda Maria Ferreira Soares_____________________________________________________

Maurício Joaquim de Souza_______________________________________________________

Otajiba Antonio da Silva__________________________________________________________

Paulo Roberto Rodrigues Meira ____________________________________________________

Samuel Mariano da Silva _________________________________________________________

Vânia Carmem Lima ____________________________________________________________

Vera Lúcia Dias da Silva Fontana_________________________________________________

Zilda de Fátima Mariano_________________________________________________________

Marinalva de Oliveira Teixeira ____________________________________________________
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