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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CAMPUS JATAÍ 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS 

JATAÍ, REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2009. 

 Aos vinte e cinco (25) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e nove (2009) às quatorze horas e 1 

quinze minutos (14:15) reuniram-se no auditório maior da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a 2 

presidência do Vice-Diretor do CAJ, Profª. João Batista Pereira Cabral, os membros do Conselho Diretor: 3 

Profª. Ana Luísa Aguiar de Castro, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Alessandra Daflon dos Santos, 4 

Coordenadora do Curso de Psicologia, Profª. Leonor Paniago Rocha, Representante da Coordenadora do 5 

Curso de Pedagogia; Prof. Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. 6 

Cristiane José Borges, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Nelson Rodrigo Pedon, representando 7 

a Coordenação do Curso de Geografia;  Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do Mestrado em 8 

Geografia, Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Mestrado em Agronomia, Prof. Edney Rocha 9 

Freitas, Coordenador do Curso de Educação Física, Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso 10 

de Agronomia; Prof. Henrique Almeida Fernandes, Coordenador do Curso de Física; Prof. Humberto 11 

Rodrigues Moreira, Vice-Coordenador do Curso de Direito; Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora 12 

do Curso de Matemática; Profª. Joslaine Cristina Jesk, representando a Coordenadora do Curso de Ciência da 13 

Computação; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. Roberto Borges 14 

Filho, Coordenador do Curso de Fisioterapia; Profª. Divina Nice Martins Cintra, Representando a 15 

Coordenadora do Curso de Letras; Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; 16 

Profª. Cecília Nunes Moreira Sandrini, representante dos professores adjuntos; Prof. Kleber Fernando 17 

Pereira, suplente do representante dos professores assistentes; Profª. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da 18 

CIS; Os Servidores Calixto Júnior de Souza, Rafael Nogueira de Freitas, representando os servidores 19 

técnico-administrativos; O Acadêmico:Elias Menta Macedo representando os discentes; A Servidora Kelly 20 

Martins Bezerra, representante do Sint-Ifes/UFG. Verificado o “quorum”, a Srª. Presidente declarou abertos 21 

os trabalhos: Informes –  O presidente abriu espaço para informes. Anne oliveira disse que a 22 

biblioteca está passando por reestruturação e alguns serviços serão oferecidos pelo site agora e que 23 

qualquer dúvida pode ser resolvida com ela. Kelly Martins Bezerra informou que os técnico-24 

administrativos estão paralisados nos dias 24, 25 e 26 de novembro reivindicando retomada das 25 

negociações com a categoria por parte do governo. O presidente informou que a empresa 26 

Anhanguera voltou a Riachuelo para refazer pontos que estavam com problemas na reforma feita 27 

anteriormente e que os coordenadores devem procurar estes funcionários para mostrar o que ficou 28 

com problemas para readequação. Luciana Elias disse que já foi feita a divisão de salas no período 29 

noturno no Jatobá para o próximo ano. Primeiro ponto de pauta: Aprovação das atas. Ata do dia 30 

sete (7) de outubro de 2009. Em discussão  e votação a ata foi aprovada com dezenove (19) votos a 31 
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favor e uma (1) abstenção. Ata do dia nove (9)  de setembro de 2009. Em discussão e votação, a 32 

ata foi aprovada por 15 voto a favor e 5 abstenções. Ata do dia dezesseis (16) de setembro de 33 

2009. Em discussão e votação foi aprovada com treze (13) votos a favor e oito (8) abstenções. Ata 34 

do dia trinta (30) de setembro de 2009. Em discussão e votação foi aprovada com doze (12) votos 35 

a favor e seis (6) abstenções. Ata de vinte e oito (28) de setembro de 2009. Em discussão e 36 

votação foi aprovada com catorze (14) votos a favor e seis (6) abstenções. Ata do dia catorze (14) 37 

de outubro de 2009, foi retirada da pauta para adequações. Ata do dia 21 de outubro. Em 38 

discussão e votação a ata foi aprovada com dezoito (18) votos a favor e quatro (4) abstenções. Ata 39 

do dia quatro (4) de novembro de 2009. A ata foi retirada da pauta para adequação. Segundo 40 

ponto de pauta: Discussão do Regimento: A discussão começou no Artigo 34 sobre a criação dos 41 

Centros. O professor Giovani Cavichioli Petrucelli pede para haver uma reflexão sobre a divisão em 42 

Centros, porque isso define o regimento.  Edésio Fialho dos Reis disse que o Centro é uma forma de 43 

organizar o Campus e que o próprio regimento deve definir isso, por isso ressalta o artigo 35, § 2º que não 44 

pode deixar em aberto a criação dos centros. O presidente diz que no artigo 6º teria que indicar a definição de 45 

Centros. Luciana Elias diz que se pergunta sobre a nomenclatura, não sobre a estrutura de Centros, que ela 46 

acredita ser interessante. Mas acha que o nome pode não ser aceito, porque a figura do coordenador de centro 47 

pode não ter assento dentro da UFG. Ana Luiza Aguiar de Castro disse que entendeu que os centros seriam 48 

de caráter administrativo e a parte pedagógica seria por conta das coordenações. Luciana Elias diz que tem 49 

dúvidas se isso não esbarraria no Conselho Universitário. Edésio Fialho diz que o Conselho Universitário já 50 

tem consciência de que o Diretor não consegue mais sozinho cuidar dos Campi do interior. Edésio disse que 51 

se ficármos esperando criar a estrutura adequada para o Campus, nunca teremos mudanças. Temos que criar 52 

a estrutura para depois conseguirmos as funções gratificadas. João Batista Cabral disse que apresentando os 53 

Centros, podemos mudar, senão vamos sempre ficar na mesma situação. Giovani  Cavichioli Petrucelli diz 54 

que a palavra Centro é omissa dentro do regimento da Universidade, mas se não fizermos essa proposta as 55 

coisas não vão mudar, vamos apenas escrever o que já acontece aqui e os problemas continuam. Kelly 56 

Martins Bezerra diz que os Centros diminuem os assuntos no Conselho Diretor, porque são resolvidos antes 57 

do Conselho em uma instância própria. Dimas diz que a UFG se organiza por departamentos, há as 58 

faculdades, há os institutos. Ele defende que seja dividido em Faculdades e disse não conseguir entender a 59 

lógica do agrupamento em centros, por número de professores. Ele diz que a UFG vai também ter que mexer 60 

no regimento, já que ela não é multicampi hoje. João Batista Cabral disse que a proposta de faculdades seria 61 

uma opção. Edésio Fialho disse que a UFG não vai mudar isso por si só, nós precisamos fazer essa mudança 62 

e isso através do regimento. Ele disse que do jeito que estamos estruturados hoje, não vamos nunca conseguir 63 

resolver as questões em Jataí. Kelly Martins diz que o problema de colocar o termo faculdade, será encarado 64 

pela UFG como tentativa de criar unidades e os centros seriam uma forma de chegar ao CONSUNI sem bater 65 

de frente e organizando melhor a universidade, para futuramente pleitear as unidades, não agora. Ela diz que 66 

a estrutura multi-campi também seria uma saída para os Campus, mas eles precisam ser provocados para essa 67 

mudança e o Centro é uma forma de fazer isso. Giovani  Cavichioli Petrucelli levanta que temos que pensar 68 
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se vamos mudar isso ou deixar tudo como está agora e esperar eles terem a iniciativa de mudar. Humberto 69 

Rodrigues Moreira diz que compreende a preocupação do Edésio, mas ressalta a necessidade de aumentar a 70 

representação do Campus Jataí. Ele diz que os centros tem que ser pensados por afinidade acadêmica e não 71 

por número de professores. Ele diz que as propostas do Dimas e dos centros se coadunam. Luciana Elias 72 

disse que a proposta inicial era definir por interesse científico os centros, aí surgiu a questão do número de 73 

professores e ela diz que agora é hora de definir como serão montadas as estruturas para respeitar afinidade 74 

de ensino, pesquisa e extensão, mas não enfraquecendo, nem supervalorizando alguns cursos. Cabral propõe 75 

que seja definido os centros ou faculdades. Giovani Cavichioli Petrucelli disse que colocar o termo 76 

faculdades vai tornar o enfrentamento em Goiânia ainda maior. Wagner Gouvêa dos Santos disse que o 77 

Campus em Goiânia são compostos por institutos, faculdades e nós também temos o direito de fazer isso.  78 

Elias Menta Macedo acha que devemos tentar conseguir desmembrar em faculdades. A professora Joslaine 79 

Cristina Jesk disse que se nós podemos tentar dividir em unidade, devemos fazer isso. Edésio explica que até 80 

2005 havia rodízio de representação anual no Conselho Universitário. El e disse que não haverá nunca vinte 81 

assentos do Consuni para o Campus Jataí. A proposta dele é que sejam criados Centros de Ciências não por 82 

número de professores, mas por afinidades de áreas. Cabral diz que há então duas propostas: criação dos 83 

Centros ou Faculdades. Dimas Peixinho defende a concepção de faculdades. Luciana pede que já coloquem 84 

uma proposta de divisão dos cursos. Dimas Peixinho diz que a UFG foi criada em faculdades por áreas do 85 

conhecimento. A idéia de institutos é mais voltada para áreas de pesquisa e as faculdades por área de saber. 86 

Teríamos então a Faculdade de Ciências Humanas, Faculdade de Ciências Exatas, Faculdade de Ciências da 87 

Terra e etc. Joslaine Jesk disse que não é uma questão de defender unidade, mas que se pudesse criar seria 88 

melhor. Edésio disse que o que o professor Dimas falou é a mesma coisa dos Centros. Ele acha que para toda 89 

a UFG essa estrutura é interessante porque algumas coisas são definidas por áreas afins e evitam algumas 90 

coisas no Conselho desnecessárias. Com o Centro você divide os problemas entre diversos diretores de 91 

Centro. Ele diz que as áreas humanas, biológicas, exatas resolveriam a questão. Kelly Martins diz que o 92 

importante não é aprovar o regimento e não neste momento criar unidades, por que não vão passar nem para 93 

apreciação do CONSUNI. João Batista Cabral diz que a princípio não vamos mudar o número de assentos no 94 

CONSUNI. O Centro é uma questão de organização interna. Luciana Elias diz que ideologicamente, centros 95 

e faculdades se convergem. Diz que a discussão da divisão em unidades precisa adentrar o Consuni em 96 

Goiânia. Zilda de Fátima Mariano disse que criados os centros aí sim devemos estruturar para criármos 97 

unidades. É uma estratégia de jogo, caso contrário o regimento vai voltar sem aprovação. Edésio Fialho diz 98 

que o regimento vigente é de 1985 e é preciso dar andamento no regimento. Sugere que levemos a discussão 99 

para o reitor, inclusive para mexer no regimento da UFG no que diz respeito ao Campus. Ele diz que 100 

devemos ser menos filosóficos e mais práticos. Roberto Borges Filho pergunta se com a criação de mais 101 

unidades teríamos mais assentos. Humberto Rodrigues Moreira ressalta que é o Consuni quem vai definir o 102 

número de unidades, há a questão dos cargos criados, mas ele acha que a proposta de definição de faculdades 103 

é mais acadêmica. Em votação a proposta do nome Faculdades ganhou oito votos, a proposta do nome 104 

Centros ganhou catorze votos e houve uma abstenção. Aprovada então a criação dos centros. O professor 105 

Henrique Almeida Fernandes disse que os centros devem ser criados a partir das áreas do CNPQ e não por 106 
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número de professores , o que é aceito pelos demais conselheiros. Após essa discussão foi levantado que 107 

deveriam ser criados critérios para a criação dos centros. Em votação ficou definido com dezessete (17) 108 

votos que os critérios deveriam ser criados, e houve três (3) abstenções. Foi levantado que então o critério 109 

inicial seria seguir o CNPQ. Foi discutido que deveria ser o MEC e não o CNPQ. Edésio Fialho disse que 110 

isso deve ficar aberto e a definição dos centros deve ser feita pelo Conselho Diretor em resolução interna. Ele 111 

propõe que no artigo sexto fique o seguinte texto: Os centros serão criados segundo áreas correlatas 112 

estabelecidas de acordo com órgãos competentes e normatizada pelo conselho diretor, desde que respeite um 113 

número mínimo de trinta professores. Foi colocada a alteração em votação e foi aprovada com treze votos e 114 

quatro abstenções. Luciana Elias propõe suprimir então o artigo 35. João Batista Cabral sugere que seja 115 

colocado não um curso, mas “cursos” de graduação. Edésio Fialho defende suprimir o artigo. É proposta 116 

nova redação para o artigo sexto parágrafo I. “Os centros deverão ser formados por no mínimo dois cursos de 117 

áreas correlatas  estabelecidas pelos órgãos competentes e normatizados pelo Conselho Diretor, desde que 118 

respeite um número mínimo de 30 professores. O professor Christian Cabacinha sugere que seja colocado 119 

mais critérios no parágrafo I e sugere a seguinte redação: “Os centros serão formados seguindo os seguintes 120 

critérios cumulativos: a) cursos de áreas correlatas de acordo com o órgão competente; b) com no mínimo 121 

dois curso de graduação; c) no mínimo trinta professores; Para efeito deste parágrafo, o curso de graduação 122 

será entendido como englobando todas as suas habilitações, ênfases e modalidades. A redação foi aprovada 123 

por dez (10) votos a favor, dois (2) contra e três (3) abstenções. Também foi aprovado a supressão do artigo 124 

trinta e cinco (35).  Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17h30 125 

(dezessete horas e trinta minutos), com a presença dos seguintes conselheiros: Profª. Ana Luísa Aguiar de 126 

Castro, Coordenadora do Curso de Zootecnia; Alessandra Daflon dos Santos, Coordenadora do Curso de 127 

Psicologia, Profª. Leonor Paniago Rocha, Representante da Coordenadora do Curso de Pedagogia; Prof. 128 

Christian Dias Cabacinha, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Profª. Cristiane José Borges, 129 

Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Nelson Rodrigo Pedon, representando a Coordenação do 130 

Curso de Geografia;  Prof. Dimas Moraes Peixinho, Coordenador do Mestrado em Geografia, Prof. Edésio 131 

Fialho dos Reis, Coordenador do Mestrado em Agronomia, Prof. Edney Rocha Freitas, Coordenador do 132 

Curso de Educação Física, Profª. Luciana Celeste Carneiro, Coordenadora do Curso de Agronomia; Prof. 133 

Henrique Almeida Fernandes, Coordenador do Curso de Física; Prof. Humberto Rodrigues Moreira, Vice-134 

Coordenador do Curso de Direito; Profª. Luciana Aparecida Elias, Coordenadora do Curso de Matemática; 135 

Profª. Joslaine Cristina Jesk, representando a Coordenadora do Curso de Ciência da Computação; Prof. 136 

Giovanni Cavichioli Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. Roberto Borges Filho, 137 

Coordenador do Curso de Fisioterapia; Profª. Divina Nice Martins Cintra, Representando a Coordenadora do 138 

Curso de Letras; Prof. Wagner Gouvêa dos Santos, Coordenador do Curso de Biomedicina; Profª. Cecília 139 

Nunes Moreira Sandrini, representante dos professores adjuntos; Prof. Kleber Fernando Pereira, suplente do 140 

representante dos professores assistentes,  Profª. Zilda de Fátima Mariano, Presidente da CIS; Os Servidores 141 

Calixto Júnior de Souza, Rafael Nogueira de Freitas, representando os servidores técnico-administrativos; O 142 

Acadêmico:Elias Menta Macedo representando os discentes; A Servidora Kelly Martins Bezerra, 143 

representante do Sint-Ifes/UFG.  O Vice-Diretor do Campus Jataí, Prof. João Batista Pereira Cabral,  da qual, 144 
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para constar, eu, Kharen Stecca Steindorff Fleury, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, 145 

segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação.  146 

Ana Luísa Aguiar de Castro_____________________________________________________ 147 

Alessandra Daflon dos Santos ___________________________________________________ 148 

Calixto Júnior de Souza________________________________________________________ 149 

Leonor Paniago Rocha ________________________________________________________ 150 

Cecília Nunes Moreira Sandrini __________________________________________________ 151 

Christian Dias Cabacinha________________________________________________________ 152 

Cristiane José Borges ___________________________________________________________ 153 

Edésio Fialho dos Reis__________________________________________________________ 154 

Elias Menta Macedo____________________________________________________________ 155 

Giovanni Cavichioli Petrucelli____________________________________________________ 156 

Henrique Almeida Fernandes_____________________________________________________ 157 

Humberto Rodrigues Moreira_____________________________________________________ 158 

João Batista Pereira Cabral_______________________________________________________ 159 

Kelly Martins Bezerra__________________________________________________________ 160 

Kleber Fernando Pereira ________________________________________________________ 161 

Luciana Aparecida Elias________________________________________________________ 162 

Luciana Celeste Carneiro________________________________________________________ 163 

Joslaine Cristina Jesk  _____________________________________________________ 164 

Rafael Nogueira de Freitas____________________________________________________ 165 

Nelson Rodrigo Pedon __________________________________________________________ 166 

Rafael Alves Sá Jesus___________________________________________________________ 167 

Edney Rocha Freitas________________________________________________________ 168 

Roberto Borges Filho___________________________________________________________ 169 

Samuel Mariano Gislon da Silva___________________________________________________ 170 

Divina Nice Martins Cintra ____________________________________________________________ 171 

Vera Lúcia Dias da Silva Fontana __________________________________________________ 172 

Wagner Gouvêa dos Santos______________________________________________________ 173 

Zilda de Fátima Mariano________________________________________________________ 174 

Kharen Stecca Steindorff Fleury____________________________________________________ 175 


