
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ

ATA Nº. 003/2019/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ

REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2019.

PROCESSO SEI N.º 23070.016480/2019-11

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove às quatorze horas e doze minutos

reuniram-se no Auditório Maior – Campus Jatobá Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a

presidência do Prof. Alessandro Martins, Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, os

membros do Conselho Gestor da Regional Jataí: Prof. Américo Nunes da Silveira Neto, Chefe da Unidade

Acadêmica Especial de Ciências Agrárias; Prof. Amílcar Vidica Barcelos, Coordenador de Desenvolvimento

Institucional  e  Recursos  Humanos;  Técnica  Administrativa  Anne  Oliveira,  Representante  do  Órgão

Suplementar/Biblioteca; Prof.ª Cecília de Castro Bolina, Representante dos Docentes; Prof.ª  Cecília Nunes

Moreira,  Coordenadora  de  Pesquisa  e  Inovação;  Prof.  Christiano  Peres  Coelho,  Chefe  da  Unidade

Acadêmica Especial  de  Ciências  Biológicas;  Prof.  Daniel  Cortes  Beretta,  Chefe  da Unidade Acadêmica

Especial de Ciências da Saúde;  Prof. Diego Augusto Diehl, Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de

Ciências Sociais Aplicadas;  Prof.  Fernando Paranaíba Filgueira, Vice-diretor da Regional Jataí/UFG; Prof.

Giovanni Cavichioli  Petrucelli,  Chefe da Unidade Acadêmica Especial de  Ciências Exatas; Prof. Marcos

Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador de Administração e Finanças;  Técnico Administrativo Massoiacy

Pereira Marques,  Representante do Órgão Administrativo CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico);

Técnica  Administrativa  Michaela  Andréa  Bette  Câmara,  Coordenadora  de  Extensão  e  Cultura; Técnica

Administrativa Patrícia Rosa de Assis, Representante dos Técnicos Administrativos; Prof. Raimundo Agnelo

Soares  Pessoa,  Chefe  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Ciências  Humanas  e  Letras;  Prof.ª  Sandra

Aparecida  Benite  Ribeiro,  Coordenadora  de  Graduação  da  Regional  Jataí/UFG;  Técnica  Administrativa

Silviany da Silva Coutinho Guimarães, Representante dos Técnicos Administrativos; Prof.ª Suely dos Santos

Silva, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Educação; Prof.ª Vera Lúcia Banys, Coordenadora de Pós-

graduação; Prof. William Ferreira da Silva, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos.

Representantes com direito a Voz: Técnico Administrativo Daniel Silva Carvalho, Gerente do CERCOMP

(Centro de Recursos Computacionais);  Prof. Doughlas Regalin,  Diretor do Hospital Veterinário;  Técnica

Administrativa  Estael  de  Lima  Gonçalves,  Assessora  de  Comunicação/  REJ/UFG.  Primeiro  Ponto  da

Pauta:  Informes  da  Presidência –  Primeiro  Informe:  Audiência  Pública  em  Brasília:  O  Presidente

informou que no próximo dia 04/06 (quatro de junho) será realizada em Brasília uma audiência pública,

solicitada pelo Senador Wellington Fagundes (PR/MT), com o seguinte requerimento: “Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2, II, da Constituição Federal e do art. 93, II, do Regimento Interno do

Senado Federal,  a  realização de audiência  pública,  com o objetivo de debater  a implantação das  novas

Universidades,  que foram criadas no ano de 2018.  Proponho para a audiência a presença dos seguintes

convidados: 1.Ministério da Educação; 2. Representantes das Novas Universidades: Universidade Federal de
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Rondonópolis;  Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Jatai;  Universidade Federal do

Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e Ministério da Economia. Justificação:

Tendo  em  vista  a  importância  do  papel  da  universidade  enquanto  dinamizador  do  processo  de

desenvolvimento local e regional, peço apoio dos pares para aprovação do requerimento”. E nesse sentido

chegou o convite:  “Of.  n° 32/2019/CE - A Sua Senhoria o Senhor  Alessandro Martins. Gostaríamos de

convidá-lo para participar de Audiência Pública da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado

Federal (CE) — que se realizará no dia 04 de junho de 2019, terça-feira, às 9h (nove horas), no Plenário n°

15, da Ala Senador Alexandre Costa, Anexo II, do Senado Federal. A referida Audiência visa atender ao

Requerimento (REQ) n° 49, de 2019 — CE, de autoria do Senador Wellington Fagundes, em anexo, que tem

por  objetivo  "debater  a  implantação  das  novas  Universidades,  que  foram  criadas  no  ano  de  2018.

Atenciosamente, Senador Dário Berger, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado

Federal”. O Presidente disse que enquanto Diretor e pelo convite encaminhado confirmou sua presença na

audiência. Disse ainda que uma vez que a reitoria também recebeu esse convite, foi solicitada informações

ao gabinete da reitoria, quanto ao envio do convite à ANDIFES, Bancada Goiana e Deputados Estaduais,

mas até o momento a solicitação não foi respondida. Segundo Informe: Inauguração do Prédio do Curso

de  Medicina –  O Presidente  convidou  a  todos  para  participar  da  inauguração  do  prédio  do  Curso  de

Medicina que ocorrerá no dia 31/05/2019 (trinta e um de maio de dois mil e dezenove) às 10:00 (dez horas).

Terceiro  Informe:  Assembleia  Universitária  –  O  Presidente  informou  sobre  a  assembleia  realizada  na

Regional, disse que na oportunidade a gestão apresentou dados institucionais que configuram o bloqueio na

Regional e que seria importante que as instituições se unissem para tentar reverter esse bloqueio. Em seguida

o Presidente deu boas  vindas  ao Conselheiro Prof.  Diego Augusto Diehl,  o  novo Subchefe da Unidade

Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas. Nesse momento o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli

solicitou esclarecimentos devido ao edital para solicitação de diárias e passagens não constar na pauta da

reunião, o professor disse que o Conselho Gestor concedeu a COPI (Coordenação de Pesquisa e Inovação) a

responsabilidade de fazer o edital e a condição foi que este fosse avaliado no Conselho Gestor, mas o edital

foi publicado sem ser avaliado pelo conselho. O Presidente respondeu que esqueceu de solicitar a inclusão do

ponto de pauta e solicitou que esse ponto fosse inserido na pauta. Após algumas discussões o Presidente

solicitou a inserção do Ponto de Pauta: Edital do processo seletivo para concessão de diárias e/ou passagens

para participação em eventos acadêmicos científicos ou de extensão. Em votação a inserção foi aprovada

com o registro de 16 (dezesseis) votos favoráveis e 1 (um) contrário. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli

disse que não concordava, que isso não deveria ter passado em branco, pois as unidades não discutirão de

forma adequada sobre o edital, ele solicitou que sua reclamação fosse registrada e disse que era um erro

gravíssimo. A Prof.ª Suely dos Santos Silva questionou sobre a utilização de UFJ (Universidade Federal de

Jataí) nos documentos, pois a orientação foi não utilizar e uns utilizam e outros não. O Presidente disse que

ninguém tinha autonomia para assinar como UFJ (Universidade Federal de Jataí), pois todas as portarias

vigentes foram emitidas pela Universidade Federal de Goiás. Em termos de publicidade da marca não havia

impedimento para a utilização, mas esclareceu que não era uma logomarca, era uma marca, um tipo de letra
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colocada, disse ainda que no site constam os dados da tutora, comentou que o convite do Senado veio para a

UFJ (Universidade Federal de Jataí) e imediatamente ele solicitou a correção. O Presidente informou que a

Assessoria  de  Comunicação  tinha  todas  as  informações  sobre  o  assunto.  Segundo  Ponto  da  Pauta:

Apresentação  do  Organograma  Funcional  da  CODIRH  (Coordenação  de  Desenvolvimento

Institucional e Recursos Humanos), com as divisões de Departamentos e respectivas ações e Integração

dos  serviços  da  CPPD (Comissão  Permanente  de  Pessoal  Docente)  à  CODIRH  (Coordenação  de

Desenvolvimento Institucional  e  Recursos Humanos), relatado pelo Conselheiro Prof.  Amílcar  Vidica

Barcelos. O relator informou sobre a departamentalização da Coordenação de Desenvolvimento Institucional

e Recursos Humanos e as funções de cada departamento: Departamento de Provimento e Movimentação de

Pessoas – DPM, responsável pelas atividades: Controle de alocação de vagas; Execução e coordenação das

demandas administrativas concernentes ao provimento e à movimentação dos servidores docentes e técnico-

administrativos  da  UFG  –  Regional  Jataí;  Concursos  e  processos  seletivos;  Remoção  de  servidores;

Redistribuição de servidores; Cessão de servidores; Planejamento e dimensionamento da força de trabalho,

sob  a  responsabilidade  dele  (Prof.  Amílcar  Vidica  Barcelos).  Departamento  de  Acompanhamento  e

Desenvolvimento de Pessoas – DAD, responsável pelas atividades de acompanhamento e desenvolvimento

da carreira  dos servidores  da Regional  Jataí.  Dentre essas atividades,  seguem as  principais:  Orientar  os

servidores sobre os processos de estágio probatório, progressão por avaliação de desempenho (docente),

progressão  por  capacitação  (TAE),  incentivo  à  qualificação,  promoção,  licença  para  capacitação,

afastamentos  para  pós-graduação;  Orientar  e  acompanhar  todas  as  etapas  da  Avaliação  de  Desempenho

(docentes em função administrativa e TAE's); Planejar e executar o PAC (Plano Anual de Capacitação), em

conjunto com a Comissão de Capacitação da Regional Jataí; Planejar e executar o Programa de Formação

Docente, em conjunto com a Comissão de Capacitação da Regional Jataí; Planejar e executar o Seminário de

Integração Institucional,  em conjunto com a Comissão de Capacitação da Regional Jataí;  Acompanhar e

auxiliar  nas  atividades  da  Subcomissão  da  CPPD/REJ,  em  conjunto  com  a  CPPD/UFG,  sob  a

responsabilidade da Administradora Adm. Simone Rezende do Carmo. Subcomissão Permanente de Pessoal

Docente (CPPD/REJ), responsável por apreciar, emitir parecer e encaminhar, à Plenária da CPPD/UFG, os

processos de: Estágio probatório; Progressão por avaliação de desempenho; Promoção funcional; Retribuição

por titulação;  Alteração de promoção;  Licença para capacitação;  Alteração de regime de trabalho, sob a

responsabilidade  do  Prof.  Ricardo  Alexandre  Figueiredo  de  Matos  (Vice-Presidente  da  CPPD/REJ).

Departamento  de  Administração  de  Pessoas  –  DAP,  responsável  pelos  atos  administrativos  que

operacionalizam:  Ingresso  (recebimento  e  preenchimento  da  apresentação  de  empossado/contratado);

Inserção de ficha funcional  e portarias em processos de progressão e promoção funcional  dos docentes;

Registros  cadastrais  dos  servidores  em  planilhas  internas;  Controle  das  vacâncias  e  exonerações;

Informações sobre folha de pagamento da Regional Jataí; Informações sobre previdência e aposentadoria;

Esclarecimentos referentes ao controle de frequência dos servidores; Gestão de férias no SIGRH/SIAPE;

Desbloqueio do acesso ao SIGEPE; Cadastramento de auxílio-transporte e assistência à saúde suplementar;

Cadastramento/alteração de dependentes para fins de auxílio pré-escolar, dedução de IR, assistência a saúde
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suplementar  e  perícia  médica;  Outros  assuntos  semelhantes,  sob  a  responsabilidade  da  Assistente  em

Administração Wânia Ferraz Barbosa Yamamoto. Em seguida a Enfermeira Débora Mara Aparecida Ferreira

Lima  apresentou  o  Departamento  de  Atenção  à  Saúde  do  Servidor  –  DASS e  o  SIASS –  Subsistema

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, responsável por: Ações administrativas do setor: Perícia médica

oficial; Promoção à saúde, Prevenção de doenças laborais e outras; Acompanhamento da saúde, como os

exames  médicos  periódicos  e  casos  de  acometimento  de  doença  do  servidor;  Vigilância  em  saúde  e

promoção da qualidade de vida no trabalho, sob sua responsabilidade junto aos Médicos Peritos: Danilo

Lopes Assis; Hélio Ranes de Menezes Filho Perito e Rodrigo Santana Nascimento. A Função do Médico

Perito: Analisar a capacidade laborativa do servidor frente a uma doença ou agravo, avaliar o estado de saúde

do servidor e conhecimentos da relação saúde e trabalho, elaborar do laudo médico, identificar as atividades

exercida pelo servidor e emitir a conclusão sobre limitação laborativa. O Técnico em Segurança do Trabalho

Luan Assis Lima apresentou informações sobre a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público – CISSP,

que é responsável por: Propor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, em especial

melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, de agravos à saúde e de doenças relacionadas ao

trabalho; Propor atividades que desenvolvam atitudes de corresponsabilidade no gerenciamento da saúde e

da segurança, contribuindo, dessa forma, para a melhoria das relações e do processo de trabalho; Valorizar e

estimular a participação dos servidores, enquanto protagonistas e detentores de conhecimento do processo de

trabalho, na perspectiva de agentes transformadores da realidade; Promover atenção a Mediação de Conflitos

relacionais,  por  demandas administrativas  ou  por  dificuldades  no desempenho de  atividades  devidas  ao

contexto de trabalho, incluindo fatores ambientais ou humanos. A comissão atual é composta da seguinte

forma:  Presidente:  Enfª.  Débora  Mara  Aparecida  Ferreira  Lima;  Vice-Presidente:  Profª.  Evellin  Pereira

Dourado; Membros: Allison Gustavo Braz; Amílcar Vidica Barcelos; Aurélia Magalhães de Oliveira Souza;

Dirceu Guilherme  de Souza Ramos;  Douglas  Silva Machado;  Fábio  Morato  de  Oliveira  e  Joana D´arc

Moreira Alves. Falou ainda sobre a Saúde e Segurança no Trabalho – SST, que é responsável por: Medidas

técnicas, médicas e educacionais, empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando condições inseguras

do ambiente de trabalho,  quer instruindo os trabalhadores quanto às práticas preventivas.  Atividades  de

avaliação dos ambientes de trabalho e prevenção de acidentes do trabalho, com foco na qualidade de vida

dos  servidores.  Acompanhamento  da  emissão  de  laudos  de  adicionais  ocupacionais.  Finalizadas  as

apresentações,  em discussão o Prof.  Giovanni  Cavichioli  Petrucelli  disse que falando sério,  eles haviam

departamentalizado demais e se alguém entra de férias? O que fazer? Disse que achava que eles haviam

exagerado. A Prof.ª Suely dos Santos Silva falou que esse método deveria ser revisto, pois as coordenadorias

estavam mudando e sobrecarregando as unidades, disse que ela tinha que atuar como secretária da unidade

também, devido ao fluxo de trabalho. Disse que por exemplo, uma pessoa para fazer frequência que era feita

somente uma vez no mês era muito pouco serviço.  Disse que logo os secretários vão querer ir  para as

coordenadorias para fazer só um serviço. Disse que outra questão era a de terem retirado o recurso das

unidades sem falar  e questionou o motivo de não serem consultados,  disse que poderia até ser que não

recebessem retorno, mas teriam que consultar. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que endossava

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142



a fala de alguns colegas em relação a CODIRH (Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos

Humanos)  e  que  tinha  o  fato  expressado  pelo  Prof.  Giovanni  Cavichioli  Petrucelli  sobre  a

departamentalização, disse que algumas unidades já não tinham técnicos efetivos e a tendência era que as

que têm percam esses técnicos e assim toda a  expertise dos  trabalhos da unidade é perdida.  Disse  que

poderiam até criar os departamentos, mas diminuindo a quantidade, falou que deveriam chamar as unidades

de volta para esse processo. O Prof. Amílcar Vidica Barcelos disse ao Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli

que todos os  serviços  já  existiam e que na CODIRH (Coordenação de Desenvolvimento Institucional  e

Recursos Humanos) eles tinham um terceirizado para cada departamento. O Presidente disse que o fluxo

estava sendo produzido da melhor forma possível,  comentou sobre um código de vaga conseguido pela

gestão para a Regional Jataí, disse que esse código estava no MEC (Ministério da Educação) para alteração e

será para o Cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho. Comentou sobre o SIASS que é federal e atende

a qualquer servidor federal.  Falou sobre o cadastro no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores) que muitas empresas tinham dificuldade em realizar e que hoje a equipe da regional realiza

esse cadastro para facilitar  os trabalhos.  Disse ainda que o Curso de Medicina foi  essencial  quanto aos

médicos  do  trabalho,  uma  vez  que  esses  desempenham  uma  parte  de  sua  carga  horária  no  SIASS  (

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor) e isso permitia o suporte à instituição. E disse que

folha de pagamento não era feita na regional,  era feita em Goiânia e que isso será uma prerrogativa da

Universidade Federal  de Jataí.  Nesse momento o Presidente solicitou uma inversão de pauta,  em que o

quinto ponto da pauta seria apreciado logo após o terceiro ponto, devido a importância dessa aprovação para

o Núcleo de Práticas Corporais, os conselheiros concordaram com a inversão.  Terceiro Ponto da Pauta:

Processo  23070.102046/2017-91  –  Pessoal  Afastamento  para  Doutorado  –  Relatório  Semestral.  De

Interesse da Servidora Marina Oliveira Chagas, relatado pelo Conselheiro Prof. Amílcar Vidica Barcelos,

relato com parecer favorável. Em votação, o parecer foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos.

Quinto Ponto da Pauta: Regimento do Núcleo de Praticas Corporais da Regional Jataí - De Interesse

do Curso de Educação Física, relatado pelo Prof. Paulo José Cabral Lacerda .  O relato foi lido pela

Prof.ª  Cátia Regina Assis Almeida Leal,  devido ao relator estava em aula.  A professora explicou que o

objetivo de aprovação do Regimento do Núcleo de Praticas Corporais da Regional Jataí - De Interesse do

Curso de Educação Física era para a captação de recursos e viabilizar o espaço do núcleo para parceira com a

Secretaria de Saúde, a professora comentou sobre a especificidade dos espaços e normatizações, mas que se

tratava de um regimento simples. O Presidente ressaltou que o regimento já foi aprovado na unidade. Em

votação  o  Regimento  do  Núcleo  de  Praticas  Corporais  da  Regional  Jataí  –  De  Interesse  do  Curso  de

Educação Física  foi  aprovado com o  registro  de  19  (dezenove)  votos  favoráveis  e  1  (uma)  abstenção.

Inserção do Ponto de Pauta: Edital do processo seletivo para concessão de diárias e/ou passagens para

participação em eventos acadêmicos científicos ou de extensão. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira explicou

o  que  foi  definido  na  Câmara  de  Pesquisa,  disse  que  no  dia  29/04  (vinte  e  nove  de  abril)  todos  os

coordenadores de pesquisa receberam o ofício e solicitou encaminhamentos para próxima reunião, comentou

que todos os encaminhamentos constavam em ata e que as reuniões eram gravadas e tudo estava registrado
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em processo no SEI. Informou que no dia 09/05 (nove de maio) foi solicitado a todos os coordenadores de

pesquisa que poderiam iniciar os trabalhos, em 16/05 (dezesseis de maio) foi encaminhado o esqueleto do

edital via e-mail para todos os representantes da câmara de pesquisa e somente a Técnica Administrativa

Anne  Oliveira  retornou  com  sugestões.  Na  segunda-feira  pela  manhã  a  ASCOM  (assessoria  de

Comunicação) divulgou o edital, disse que foi nesse momento que as chefias devem ter tomado ciência do

edital,  mas  desde  29/04  (vinte  e  nove  de  abril)  isso  estava  sendo  discutido  e  que  muitas  unidades  já

providenciaram seus editais internos. O Prof. Giovanni disse que não estava achando o trâmite errado, mas o

erro estava na aprovação do edital no dia 24 (vinte e quatro) porque o que foi aprovado no Conselho Gestor

foi  que  o  edital  tinha  que  voltar  para  o  conselho  e  foi  isso  que  ficou  errado,  pois  não  voltou.  E

estatutariamente não poderia ter aprovado o edital na Coordenação de Pesquisa, estavam fazendo de forma

errada. O Presidente disse que até o final da reunião a presidência poderia solicitar uma inclusão de ponto ou

discussão.  O Prof.  Christiano Peres Coelho questionou sobre o processo no SEI (Sistema Eletrônico de

Informação) . A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que estava no SEI e que era um processo público. A

Prof.ª Suely dos Santos Silva falou sobre a reunião passada em que o Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro

definiu passar essa função para a COPI (Coordenação de Pesquisa e Inovação), disse que em Goiânia quem

cuidava das diárias era a PROAD (Pró-Reitoria de Administração e Finanças) e com o paralelismo aqui seria

a  COAD  (Coordenação  de  Administração  e  Finanças),  mas  como  aqui  o  recurso  seria  via  COPI

(Coordenação de Pesquisa e Inovação) ela questionou se o centro de custo ficaria na COPI (Coordenação de

Pesquisa e Inovação), após várias considerações a professora disse que deveria deixar o recurso ser utilizado

como antes. O Presidente disse que o recurso que era descentralizado para as universidades era da matriz

ANDIFES e ao chegar esse recurso cabia à instituição geri-lo. O Presidente disse ainda que não assinaria

nenhum documento que não tivesse alinhado com a legislação. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa

disse que concordava com as falas, disse que esse edital insistia em sair sem o aval do Conselho Gestor, sem

deliberação. Falou que com relação a legalidade para utilização de recursos públicos tinha uma margem do

que se dizia e do que era utilizado, disse que seria melhor se as unidades definissem a forma de utilização do

recurso, então que deixassem as unidades resolverem, como por exemplo, no caso das bolsas de monitoria

em que são as  unidades que resolvem.  A Prof.ª  Vera  Lúcia  Banys disse  que gostaria  de lembrar  que o

processo foi encaminhado a todas as unidades em 24/05 (vinte e quatro de maio) e que era um processo

público. Com relação as normas estabelecidas, tinha uma comissão da comunidade acadêmica. Disse que a

falta de comunicação prejudicava muito e que nada foi feito sem consulta aos pares e essa discussão toda

gerava um desgaste grande para um recurso tão pequeno. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse que

era preciso lembrar que eram muitos anos como câmpus e Regional e que não estavam acostumados a fazer

editais, mas havia um projeto inicial e o edital era consequência, era a publicização do projeto. Prosseguiu

dizendo que o Tribunal  de Contas da União recomendava que deveria trabalhar os projetos e os editais

originários desses projetos, então que o edital voltasse para o conselho quantas vezes fossem necessárias para

não  haver  essa  confusão.  Explicou  que  o  recurso  não  era  alocado  dentro  da  COAD (Coordenação  de

Administração e Finanças) nem na PROAD (Pró-Reitoria de Administração e Finanças), os recursos que
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vieram para a Universidade Federal de Jataí foram destinados por uma única ação, não havia a possibilidade

de fazer igual Goiânia e se fosse necessário que discutissem mais sobre o assunto. O Presidente agradeceu ao

Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro e a Prof.ª Cecília Nunes Moreira pela realização do projeto. O Prof.

Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que seu encaminhamento seria por não votar isso de maneira aprovar ou

não, queria paralisar a questão dos três períodos, então mudaria a data do primeiro limite e se uma unidade

não conseguisse gastar, que ela não perdesse esse recurso, que continuasse para utilização da unidade. Então,

sua proposta era manter o edital, mas com alterações. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa pediu que

fossem retirados o máximo de impedimentos e que fosse mantido no edital somente a legislação e que quanto

aos critérios as unidades criariam. A Prof.ª Suely dos Santos Silva pediu que fosse mantido o edital desta vez,

mas que avalizassem para o próximo ano, disse que outra questão era sobre o encaminhamento em três

tempos, pois não funcionaria na prática e se o dinheiro estava disponível e os três tempos não era uma

exigência legal então não daria certo. O Presidente falou sobre os encaminhamentos: O proposto pela Prof.ª

Suely dos Santos Silva de que o edital seja experimental e que a COAD (Coordenação de Administração e

Finanças) ouça as unidades para o edital de 2020 (dois mil e vinte). O Proposto pelo Prof. Raimundo Agnelo

Soares Pessoa de manter somente os critérios legais. O Presidente falou ainda que tudo que foi colocado será

alterado e que o edital será repassado para todos os conselheiros para apreciação e sugestões e voltará ao

Conselho em reunião extraordinária para aprovação. A Prof.ª Suely dos Santos Silva solicitou que os pedidos

para o mês de junho fossem liberados. O Prof. Daniel Cortes Beretta disse que em sua unidade já tinham

pessoas  esperando,  que  já  participaram do  edital  e  que  seriam prejudicadas.  O Presidente  disse  que  o

Conselho Gestor era deliberativo. O Prof. Daniel Cortes Beretta fez o encaminhamento de manter até agora

com os pedidos anteriores e que a partir de hoje o edital fosse cancelado. O Prof. Christiano Peres Coelho

disse que não era favorável à matriz ANDIFES, que no ano passado sobrou dinheiro em unidades, então

tinha que definir isso. A Prof.ª Suely dos Santos Silva sugeriu uma reunião extraordinária para o dia 05/06

(cinco  de  junho).  O Presidente  disse  que  de  acordo com os  encaminhamentos  a  votação  seria  sobre  a

suspensão do edital e que o mesmo seja apreciado em reunião extraordinária a ser realizada em 05/06 (cinco

de junho). Em votação para manter o edital, foram registrados 7 (sete) votos; Em votação para suspender e

efetuar as correções, foram registrados 10 (dez) votos. Houve ainda o registro de 1 (uma) abstenção. Quarto

Ponto da Pauta: Discussão e Encaminhamentos sobre a Gestão da Direção Regional Jataí/UFG.  O

Presidente fez a leitura do Ofício nº 2/2019/CG-REJ/UFG: “ Senhor Reitor, Considerando a Lei nº 13.635,

de  20  de  Março  de  2018,  que  cria  a  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ),  por  desmembramento  da

Universidade Federal de Goiás (UFG), e que até o presente momento o Ministério da Educação (MEC) ainda

não indicou uma reitora pró tempore para a nova Universidade. Considerando que em 27 de dezembro de

2018 foi assinado o termo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Educação e a Universidade Federal

de  Goiás,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Educação  Superior,  com  a  finalidade  de  implantação  da

Universidade Federal de Jataí tendo como tutora a UFG. Considerando ainda que em 19 de outubro de 2019

finda-se o mandato da gestão de Diretor (Portaria N. 3654 - Reitoria UFG) e Vice Diretor (Portaria N. 3655 -

Reitoria UFG) da Regional Jataí da UFG (UFJ em implantação). Diante das considerações apresentadas no

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253



intuito  de  esclarecer  dúvidas  e  ainda  de  repassar  um  posicionamento  da  Administração  Superior  da

Universidade  ao  Conselho  Gestor  desta  Regional,  vimos  solicitar  à  Reitoria/UFG informações  sobre  o

procedimento correto a ser aplicado quanto ao final de mandato desta gestão, quanto a um novo processo de

escolha ou até mesmo quanto a indicação de novos dirigentes para a instituição”. Em seguida o Presidente

fez a leitura do Ofício n.º 815/2019/GR/UFG, emitido pela reitoria em resposta à solicitação de informações:

“Senhor  Diretor,  Reportando-nos  ao  Ofício  Nº  2/2019/CG-REJ/UFG,  dessa  Regional,  o  qual  solicita

esclarecimentos quanto ao processo de escolha dos novos dirigentes da Regional Jataí (REJ/UFG), tendo em

vista que o mandato da gestão de Diretor e Vice Diretor finaliza em 19 de outubro de 2019; e considerando

que o Ministério da Educação (MEC), até a presente data, não definiu a indicação do Reitor Pró Tempore da

Universidade Federal de Jataí,  orientamos que seja realizada consulta à comunidade universitária para a

Direção da Regional, seguindo, dessa forma, os mesmos procedimentos previstos no Estatuto e Regimento

desta  Universidade.  Colocamo-nos  à  disposição  para  quaisquer  informações  julgadas  necessárias”.  Em

seguida o Presidente falou que com base nas colocações dos dois ofícios apresentados, considerando que o

mandato  da  gestão  finda-se  em outubro  de  acordo  com a  portaria  vigente,  ele  abriu  a  discussão  para

encaminhamentos.  O  Prof.  Raimundo  Agnelo  Soares  Pessoa  questionou  se  a  mesa  tinha  algum

encaminhamento. O Presidente disse que com base na resposta apresentada pela Reitoria da Universidade

Federal de Goiás, mantenedora desa instituição e responsável pelo cumprimento do estatuto e regimento da

instituição, o encaminhamento era o cumprimento da recomendação da reitoria. O Prof. Raimundo Agnelo

Soares Pessoa disse que sabiam que estava em um momento de transição para Universidade Federal de Jataí

e que a finalização do mandato não coincidia com o calendário acadêmico, conforme já discutido em outro

momento  no  conselho,  e  prosseguiu  dizendo  que  em algum momento  isso  teria  que  ser  ajustado  para

finalização no final do ano, então ponderou sobre a possibilidade de prorrogação do mandato até o final deste

ano e que depois  prosseguiria  com o protocolo eleitoral.  Então ele  gostaria  de propor  essa  situação de

prorrogação  à  mesa.  O  Presidente  disse  que  quanto  aos  procedimentos  legais,  a  qualquer  momento  o

processo poderia ser aberto. Em seguida pediu para o O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa esclarecer a

pergunta/proposta sobre a gestão.  O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa respondeu que seria sobre a

possibilidade de sincronizar a finalização da gestão com o final do ano, prorrogando a gestão até o final do

ano e fazer a eleição para a nova gestão, mas esta não assumiria neste ano, assumiria no início do próximo

ano. O Presidente disse que o questionamento não seria somente pela Direção, mas por todo o grupo gestor,

se havia o interesse da gestão em aceitar  a prorrogação do mandato até o final do ano? E o Presidente

respondeu que sim, a gestão concordava com a prorrogação do mandato até o final de 2019 (dois mil e

dezenove). O Presidente solicitou nesse momento o direito de voz ao Discente João Elias e solicitou também

mais 15 (quinze) minutos para o teto da reunião, em votação a solicitação foi aprovada com o registro da

unanimidade para a fala do discente e com um voto contrário para a extensão do teto da reunião por mais 15

(quinze)  minutos.  O Discente  João Elias  disse  que sentiu um aperto muito grande quando se  falou em

eleição, comentou sobre o decreto do Ministério da Educação sobre os cortes orçamentários, sobre o ocorrido

em uma instituição em que o nome do reitor eleito não foi respeitado pela Presidência da República e quanto
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a linha pedagógica da nova direção. Prosseguiu dizendo que estavam fazendo o edital para composição do

DCE (Diretório Central dos Estudantes) e que ele era candidato. Falou que no caso da Direção, a eleição

poderia acontecer amanhã e a próxima gestão poderia começar no próximo ano, mas que teriam que ser

cuidadosos quanto a situação atual. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que fez uma reunião na

unidade e que não se chegou a uma conclusão, então foi aberto um processo de votação que se encerrou

ontem: sobre a prorrogação até a nomeação pró-tempore que não teve nenhum voto; Realizar a eleição e

estender o mandato para finalização do ano fiscal:  para essa opção foram registrados 60% (sessenta por

cento) dos votos. Disse que essa era a definição da Unidade Acadêmica de Ciências Exatas. A Prof.ª Suely

dos Santos Silva disse que teve uma reunião na unidade e também ponderaram sobre a situação e a votação

foi  por  unanimidade  para  abertura  do processo  eleitoral  no período regimental,  quanto a  solicitação  de

prorrogação também foi votado por unanimidade que quando de ocupava um cargo com transparência não

havia problema nenhum em outras pessoas assumirem a gestão em 20/10/2019 (vinte de outubro de dois mil

e dezenove), pois todo lugar tinha o corpo técnico que fazia o trabalho, então isso poderia ser feito sem

problema nenhum. O Prof. Daniel Cortes Beretta disse que na saúde hoje sairia encaminhamentos para a

reunião  de  amanhã  e  que  traria  a  resposta  da  unidade  na  próxima  reunião.  O  Técnico  Administrativo

Massoiacy Pereira Marques solicitou um prazo para discussão com os pares sobre o encaminhamento. O

Prof.  André Felipe Soares de Arruda questionou se houve ou precisava de fazer uma consulta quanto a

prorrogação  do  mandato.  O  Presidente  respondeu  que  era  permitido.  O  Presidente  disse  que  o

encaminhamento do processo eleitoral era fato e que precisavam agendar uma reunião extraordinária para

próxima semana. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que os encaminhamentos eram processo

eleitoral normal com início da gestão em outubro ou processo eleitoral normal com início em janeiro de 2020

(dois  mil  e  vinte).  O Presidente  solicitou aos  discentes  que pensassem em nomes  para  participação na

comissão eleitoral. O Discente João Elias falou que tinha um interesse de Goiânia para que o DCE (Diretório

Central dos Estudantes) não seja criado em Jataí. Disse que tinham uma reunião hoje e que definindo o DCE

(Diretório  Central  dos  Estudantes),  com a  eleição  de  uma  gestão  eles  começarão  a  discutir  pontos  de

representações estudantis, falou que tinham que definir também as porcentagens. O Presidente disse que a

comissão eleitoral  definiria  isso  e  pediu o encaminhamento  de nomes  para  formação da comissão.  Em

seguida o Presidente informou que já deixava agendada a reunião extraordinária para a próxima quarta feira.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às

17:18 horas (dezessete horas e dezoito minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira,

Secretária do Conselho Gestor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue assinada pelo

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