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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

ATA Nº. 004/2016/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ 

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2016. 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis às quatorze horas e quinze minutos 1 

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

primeiro sob a presidência do Prof. Alessandro Martins, Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal 3 

de Goiás, a partir das quinze horas e trinta e seis minutos a reunião foi presidida pelo Reitor Prof. Orlando 4 

Afonso Valle do Amaral, os membros do Conselho Gestor da Regional Jataí: Prof. Américo Nunes da 5 

Silveira Neto, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, 6 

Coordenadora de Pesquisa e Inovação; Prof.ª Cristiane Souza Borzuk, Chefe da Unidade Acadêmica Especial 7 

de Letras e Ciências Humanas; Técnico Administrativo Darlan Marques da Silveira, Representante dos 8 

Técnicos Administrativos; Prof.ª Fernanda Busanello Ferreira, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de 9 

Ciências Sociais Aplicadas; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de 10 

Ciências Exatas e Tecnológicas; Prof.ª Leonor Paniago Rocha, Coordenadora de Desenvolvimento 11 

Institucional e Recursos Humanos; Técnico Administrativo Luismar de Carvalho Júnior, Representante do 12 

Órgão Suplementar/ Biblioteca; Técnico Administrativo Massoiacy Pereira Marques, Representante dos 13 

Órgãos Administrativos (Centro de Gestão do Espaço Físico); Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro, 14 

Coordenador de Administração e Finanças; Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, Coordenador de Extensão 15 

e Cultura; Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Biociência; Prof.ª 16 

Sandra Aparecida Benite Ribeiro, Coordenadora de Graduação; Prof.ª Suely dos Santos Silva, Chefe da 17 

Unidade Acadêmica Especial de Educação; Prof.ª Vera Lúcia Dias da Silva, Coordenadora de Assuntos da 18 

Comunidade Universitária; Prof.ª Yolanda Rufina Condorimay Tacsi, Subchefe da Unidade Acadêmica 19 

Especial de Ciências da Saúde. Representantes com direto a voz: Técnica Administrativa Eleuzzi Moni do 20 

Carmo, Representante do SINT/UFG (Sindicato dos trabalhadores técnico-administrativos em educação) 21 

Prof.ª Eliana Melo Machado Moraes, Assessora de Assuntos Interinstitucionais; Prof. Paulo César Timossi, 22 

Representante da ADUFG (Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás); Técnico 23 

Administrativo Weuler Borges Santos, Gerente do CERCOMP (Centro de Recursos Computacionais). 24 

Justificativas de Ausência: A Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes, Representante dos Docentes, justificou sua 25 

ausência na reunião via mensagem eletrônica, informando que encontrava-se em seu período de férias. A 26 

Prof.ª Vera Lúcia Banys, Coordenadora de Pós-Graduação, justificou sua ausência devido a participação em 27 

reunião do PROEXT (Programa de Extensão Universitária) em Goiânia; Verificado o “quorum”, o Sr. 28 

Presidente declarou abertos os trabalhos, a princípio o Presidente comentou que o Prof. Orlando Afonso 29 
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Valle do Amaral estava em Jataí, para participação no evento da calourada e que teria uma reunião no fórum, 30 

mas que ele participaria do Conselho Gestor ainda hoje, para apresentação de informações sobre as situações 31 

ocorridas recentemente, o Presidente disse que prosseguiria com a pauta até a chegada do Reitor. Primeiro 32 

Ponto da Pauta: Informes. Primeiro Informe: Implantação dos GT's (Grupos de Trabalho) – 33 

Emancipação – O Presidente informou que a implantação dos Grupos de Trabalho prevista para hoje não 34 

ocorreu em função do recesso e de férias de alguns conselheiros, mas que o início dessas atividades estava 35 

previsto para a próxima quarta-feira. Primeiro Informe: Licitação para prestação de serviços no 36 

restaurante universitário – O Presidente informou que a licitação estava ocorrendo hoje, que a atual 37 

empresa (Kadu) foi consultada quanto ao interesse de renovação do contrato, a empresa respondeu que sim, 38 

mas que dependeria dos valores, então foi solicitado a eles que propusessem o índice, mas eles não 39 

responderam e disseram que não tinham mais interesse. Diante disso foi realizada hoje a licitação, porém 40 

ainda não tinham o nome da empresa vencedora, foram 9 (nove) empresas interessadas, mas ainda estava 41 

dentro do prazo de recursos. Segundo Informe: Repasse de Bolsa Alimentação – O Presidente comunicou 42 

que com vistas as determinações contidas no relatório da Controladoria Geral da União (CGU), resultante de 43 

auditoria realizada na Pró-reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária, acerca da utilização de recursos 44 

destinados ao PNAES (Programa Nacional de Assistência Estudantil), foi solicitada a suspensão do repasse 45 

da bolsa alimentação em espécie (da forma que era repassado atualmente) e que o repasse fosse realizado em 46 

forma de crédito na carteira de identificação do estudante ou, na sua impossibilidade, na forma de 47 

distribuição de tickets individuais para alimentação no restaurante universitário. O Presidente disse que 48 

houve a solicitação de que esse processo se iniciasse somente em junho e não em maio, informou ainda que 49 

foi realizada uma reunião com os discentes e após a reunião foi solicitada uma defesa junto à reitoria, que 50 

respondeu sobre a impossibilidade de realização dessa alteração. O Presidente explicou que ocorria que no 51 

Câmpus Jatobá tinha o restaurante universitário, mas no caso dos discentes do Câmpus Riachuelo não tinha, 52 

então o repasse para esses discentes continuaria em espécie, mas no câmpus que tiver o restaurante 53 

universitário o repasse será em créditos. Disse ainda que estas informações estavam no Memorando N.º 54 

145/GAB/UFG, encaminhado via e-mail aos conselheiros. Na sequência desse informe o Presidente deu boas 55 

vindas a nova conselheira, a Prof.ª Fernanda Busanello Ferreira, que foi designada como Chefe da Unidade 56 

Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas. Terceiro Informe: Chamada Pública (Primeira fase) – 57 

A Prof.ª Sandra Benite Aparecida Ribeiro informou que ocorreu a primeira fase da chamada e que tinham 58 

números satisfatórios e que a Prof.ª Ana Carolina Gondim Inocêncio repassaria mais informações. A Prof.ª 59 

Ana Carolina Gondim Inocêncio falou sobre a realização da chamada pública, agradeceu à Direção por ter 60 

realizado o evento no Centro de Cultura e Eventos de Jataí, comentou que os números foram satisfatórios, 61 

mas que os alunos ainda tinham que confirmar a matrícula e que as vagas decorrentes de desistências serão 62 

repassadas para a próxima chamada. Falou que foram preenchidas 87,22% (oitenta e sete, vírgula vinte e dois 63 

por cento) das vagas da regional e que agora estavam organizando para a segunda chamada, disse que foi 64 

tranquilo e que a Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro falaria sobre as convocações dos servidores, pois 65 

nesse período necessitavam de auxílio dos servidores. A Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro disse que 66 
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novamente convocaram servidores e encarregados e um encarregado e dois servidores não compareceram, no 67 

caso do encarregado que atende ao Curso de Ciências Biológicas, o Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita o 68 

substituiu e nos outros casos não houve substituição. A professora comentou que no primeiro dia os trabalhos 69 

ocorreram até as vinte horas e no segundo até as dezenove horas, então ela solicitou aos chefes das unidades 70 

acadêmicas especiais que conversassem com os coordenadores de cursos sobre isso, pois faltava funcionários 71 

para todos, mas a matrícula era para todos e essa era uma situação inaceitável, haviam relatórios a serem 72 

feitos, mas ainda não foi possível que a COGRAD (Coordenação de Graduação) organizasse os mesmos, 73 

devido ao trabalho da chamada pública. Em seguida a professora lembrou sobre a realização da calourada e 74 

convidou a todos. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que quanto a chamada pública o trabalho era 75 

enorme, pesado, árduo e que se estendeu até as vinte horas e que estavam preocupados com o período de 76 

matrículas, então quem quisesse trabalhar no próximo, poderia se voluntariar e que ele desde já, se 77 

voluntariava. A Prof.ª Cristiane Souza Borzuk disse que uma das pessoas que não compareceu foi a secretária 78 

da Unidade Acadêmica Especial Letras e Ciências Humanas, falou que reconhecia com muita clareza as 79 

dificuldades que a instituição tinha, mas precisava verificar, pois com o processo de descentralização das 80 

atividades, partes consideráveis foram centralizadas nas unidades acadêmicas especiais e era uma quantidade 81 

absurda de atividades, então ela entendia que era impraticável fechar uma unidade acadêmica especial por 82 

dois dias, mais os dois dias de treinamento, período de cadastro de disciplinas, férias, paralisação, enfim, 83 

seriam quatro dias com a unidade fechada, então isso não fazia sentido e o que ocorresse, ela que responderia 84 

não seria a Coordenação de Graduação (COGRAD), disse que tinha mais uma questão quanto a convocação 85 

que foi para a secretária e que ela como chefe não recebeu nenhum documento, disse que não entraria no 86 

mérito de quem convocou, mas que ela poderia ter sido no mínimo avisada e que isso não foi a primeira vez, 87 

na outra etapa a secretária foi no primeiro dia e explicou as urgências e disse que compartilhariam as perdas, 88 

disse então que achava que as coisas tinham que ser dessa maneira, que a informassem e reconhecessem o 89 

que representava uma unidade acadêmica especial, falou que achava que tinham outras pessoas que poderiam 90 

ser chamadas para esses momentos. O Presidente disse que a chamada do ano passado foi realizada no 91 

Câmpus Riachuelo e que a questão de espaço era uma preocupação, então neste ano solicitou junto à 92 

Prefeitura a cessão do Centro de Cultura e Eventos, pedido que foi prontamente atendido, disse que a 93 

chamada envolvia uma carga de trabalho e que o Centro de Seleção veio para auxiliar. Comentou que as 94 

unidades acadêmicas especiais estavam em fase de estruturação e que estavam trabalhando em conjunto para 95 

isso. A Prof.ª Cristiane Souza Borzuk sugeriu ao Centro de Gestão Acadêmica e a Coordenação de 96 

Graduação que solicitasse a unidade a disponibilização de uma quantidade de funcionários e disse que a 97 

unidade estava à disposição para auxiliar. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que em síntese não via 98 

tanta complicação em assumir dois ou três dias de responsabilidade, disse que não tinha problema em mexer 99 

no sistema SIGAA e que isso era obrigação do coordenador e do chefe e que isso não era nada demais, assim 100 

como o Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita que participou no lugar do técnico, disse que o ideal era que não 101 

precisassem ceder, mas falando de matrículas, se as matrículas não ocorrerem, ele seria chefe de que? Se não 102 

tiver alunos? Disse que achava que dava para fazer isso sim, pois sem alunos não teriam o que discutir aqui e 103 
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que dava sim para trabalhar uns dois dias sem técnico, pois as ciências exatas tinham mais de cento e setenta 104 

disciplinas, era um número muito alto e com muitos problemas quanto a solicitação, mas que conseguia fazer 105 

sim, pois sem matrícula: sem aluno, sem universidade. A Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro disse que 106 

em primeiro lugar gostaria de se desculpar pois ela pediu que as convocações fossem encaminhadas aos 107 

chefes e pelo jeito, os chefes não receberam. Em segundo lugar disse que achava que o Prof. Giovanni 108 

Cavichioli Petrucelli já havia dito tudo e que estavam fazendo o possível para tentar resolver isso com 109 

treinamentos, informou que o Centro de Seleção não virá mais para Jataí, então a situação ficará pior e 110 

novamente terão que retirar os servidores para auxiliá-los. A Prof.ª Cristiane Souza Borzuk disse que ficou 111 

mais de três meses sem secretário, mas a questão era que existiam funcionários que a própria unidade 112 

poderia liberar, mas que gerasse menos impacto, para que se organizassem melhor para isso, pois assim o 113 

impacto seria menor. A Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro disse que se organizarão, comentou que essa 114 

era a primeira vez que faziam isso. A Prof.ª Ana Carolina Gondim Inocêncio disse que a escolha das pessoas 115 

foi devido à experiência para a conferência dos documentos, que era uma questão muito séria, um processo 116 

complicado, disse que em uma chamada pública, se alguém pegasse um documento errado a vaga iria para 117 

outra pessoa. Disse que chamariam mais pessoas para a formação e mostrariam detalhadamente, para que 118 

tivessem mais pessoas, disse que a agonia quando faltava uma pessoa era que alguém tinha que assumir e era 119 

um auditório com novecentas pessoas nos dois dias, disse que no caso de Goiânia eles convocavam pessoas a 120 

mais. O Prof. Américo Nunes da Silveira Neto sugeriu que fosse realizada uma reunião com os chefes de 121 

unidades acadêmicas especiais e os secretários, para que pudessem pegar a resolução e verificar quais eram 122 

as atividades de acordo com a resolução, para que vejam os anseios, complicações, problemas, para pensar 123 

isso de uma forma mais tranquila, pois as unidades tinham trabalhos diferenciados, são trabalhos 124 

administrativos e muito trabalho e dessa forma eles não aguentariam e sairiam. O Presidente disse que foi 125 

iniciado esse trabalho. A Prof.ª Leonor Paniago Rocha disse que fazia novamente o convite aos chefes e 126 

subchefes, para que fosse feito o levantamento das atividades deles e dos secretários, disse que já fez esse 127 

convite e somente o Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli aceitou, mas que precisava que todos os chefes 128 

fossem até a Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (CODIRH), para 129 

verificarem sobre isso, pediu que todos aceitassem o convite dessa vez, pois precisavam verificar isso com 130 

todos, finalizou dizendo que enviará e-mail aos chefes, subchefes e secretários para participarem da reunião. 131 

Nesse momento o Presidente apresentou as justificativas de Ausência da Prof.ª Rosemara Perpétua Lopes, 132 

Representante dos Docentes, que justificou sua ausência na reunião via mensagem eletrônica, informando 133 

que encontrava-se em seu período de férias e a justificativa da Prof.ª Vera Lúcia Banys, Coordenadora de 134 

Pós-Graduação, que justificou sua ausência devido a participação em reunião do PROEXT (Programa de 135 

Extensão Universitária) em Goiânia. Segundo Ponto da Pauta: Aprovação das Atas 02/03/2016 (reunião 136 

ordinária): 09/03/2016 (reunião extraordinária). Em apreciação a ata do dia 02/03/2016 (reunião 137 

ordinária), o Presidente fez observação quanto a fala dele na linha de número 77 (setenta e sete), informando 138 

que foi dito que os números eram diferentes de Catalão e não iguais. Em apreciação a ata do dia 09/03/2016 139 

(reunião extraordinária), o Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita solicitou correção às linhas de número 407 140 
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(quatrocentos e sete), onde diz: “indicou”, corrigir para: Apresentou o nome que foi indicado pelo colegiado 141 

da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas. Em seguida, em votação, as atas foram aprovadas 142 

com as devidas correções, com o registro de 14 (quatorze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Neste 143 

momento a Prof.ª Leonor Paniago Rocha disse que por assinar as atas como conselheira, ela gostaria de falar, 144 

disse que na reunião do dia 09/03/2016 (reunião extraordinária), ela saiu do conselho sem entender o que 145 

ocorreu, disse que buscou informações e mesmo após receber a resolução e efetuar uma exaustiva leitura, 146 

não encontrou nada passível da discussão que houve aqui, disse que percebeu que tinha direito a três minutos 147 

de fala como conselheira, disse ainda que assina a ata do dia 09/03/2016 (reunião extraordinária), com a 148 

colocação de hoje, em seguida a professora leu o seguinte texto: “Em virtude de ser conselheira neste grupo, 149 

estar presente na reunião do dia 09/03/2016 em que nos foi apresentada a fala da professora Carolina Ferreira 150 

Souza constante na ata que acabamos de aprovar, peço que os assuntos, como os tratados por ela, neste dia, 151 

sejam devidamente apresentados como ponto de pauta, para que possam ser discutidos, pois da forma como 152 

foram colocados, na modalidade informe, não permitiu aos conselheiros compreender o que desejava a 153 

professora. Além disso, sua fala nos colocou, em uma situação de desconforto, pois como visto pelos 154 

presentes e pelos que posteriormente leram a referida ata a professora disse que estará sempre ao lado dos 155 

estudantes, evitando que eles sejam criminalizados, seja por que ato for, seja porque atropelou e matou 156 

alguém dirigindo um carro. Como educadora que sou, professora nesta instituição, conselheira neste grupo, 157 

estudante e defensora dos direitos humanos lembro que este não é o espaço da impunidade. Todos nós aqui, 158 

conselheiros e principalmente, gestores, seremos chamados a responder pelos crimes que aqui ocorrerem”. O 159 

Presidente questionou se o encaminhamento da professora era a inserção de um ponto de pauta na reunião de 160 

hoje. A Prof.ª Leonor Paniago Rocha respondeu que não, disse que sua sugestão era que assuntos como o 161 

citado fossem colocados como ponto de pauta e que achou a fala de grande gravidade, pois todos 162 

conselheiros responderiam por isso, disse que ela era educadora e educar significava isso, fazer as pessoas 163 

compreenderem que pagarão por isso e prosseguiu dizendo que tudo o que foi dito na fala da professora, 164 

incomodava. Falou que precisava ficar claro como conselheira que não queria de maneira alguma que 165 

ocorresse isso, disse que não poderiam jogar os assuntos aqui e a pessoa ir embora em seguida, então disse 166 

que entendia que o problema ficou para os conselheiros e que assinar uma ata com tudo o que foi dito era 167 

muito sério. Disse que ninguém falou nada sobre o assunto, então que ela: Prof.ª Leonor, não concordava 168 

com isso e que as próximas questões fossem trazidas com clareza. O Prof. Américo Nunes da Silveira Neto 169 

disse que a resolução veio na hora certa. O Presidente informou que foi aprovada em 08/04/2016 a 170 

Resolução CONSUNI 05/2016, que aprova o regimento interno dos Conselhos Gestores das Regionais da 171 

Universidade Federal de Goiás, a resolução foi encaminhada hoje para o e-mail dos conselheiros para 172 

conhecimento e divulgação aos pares. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita disse que gostou da fala da 173 

Prof.ª Lenonor Paniago Rocha, disse que recordava que no dia dessa reunião ele conversou com a Prof.ª 174 

Carolina Ferreira Souza e que a ideia era não criminalizar antes que soubesse do que realmente ocorreu. Em 175 

seguida o professor agradeceu o envio da resolução. Terceiro Ponto da Pauta: Regulamento do Curso de 176 

Mestrado em Biociência Animal, relatado pela Prof.ª Vera Lúcia Banys e lido pela Prof.ª Cecília Nunes 177 
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Moreira, segue na íntegra o relato: “O presente documento trata do Regulamento Específico do Programa de 178 

Pós-graduação em Biociência Animal – Mestrado, em atendimento ao Art. 3° da Resolução CEPEC n.º 1075 179 

que determina que cada Programa de Pós-graduação terá um Regulamento Específico, observando as 180 

determinações do Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade 181 

Federal de Goiás e do Parágrafo único do Art. 7° que estabelece que após a recomendação do Programa pelo 182 

órgão federal competente, a proposta de Regulamento Específico deverá ser avaliada. O processo contém a 183 

documentação exigida pela Pró-Reitoria de Pós-graduação (PRPG): Regulamento Específico do Programa de 184 

Pós-graduação em Biociência Animal de acordo com a Resolução CEPEC 1.075/2012; Certidão de ata do 185 

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Biociência Animal e; Certidão de ata do Conselho Diretor da 186 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias (CIAGRA) onde o programa está lotado. O Regulamento 187 

Específico do Programa de Pós-graduação em Biociência Animal está de acordo com o Art. 11. da Resolução 188 

CEPEC n.º 1075 que estabelece que dele deverão constar, além do que determina o Regulamento Geral que 189 

são a Estrutura e Funcionamento do Programa, Admissão ao Programa, Regime Didático-Científico e as 190 

Disposições Gerais e Transitórias, natureza, objetivos e área de concentração; requisitos para admissão ao 191 

curso; requisitos para obtenção do título de Mestre e; normas para credenciamento, recredenciamento e 192 

descredenciamento de docentes do Programa. Desta forma, a Coordenação de Pós-graduação recomenda a 193 

aprovação do Regulamento do Programa de Pós-graduação em Biociência Animal – Mestrado". Em votação 194 

o parecer foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Quarto Ponto da Pauta: Projetos de 195 

Extensão e Cultura, relatados pelo Prof. Paulo Roberto Rodrigues Meira, conforme segue: O referido 196 

relatório de atividades de Extensão da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás compreende o 197 

período de 02 de setembro de 2015 a 27 de abril de 2016, no referido período foram avaliadas 31 (trinta e 198 

uma) ações de extensão divididas da seguinte forma: Três cadastros de ação de extensão; Três relatórios 199 

parciais de ação de extensão; Vinte e um relatórios finais de ação de extensão; quatro recadastros de ação de 200 

extensão; Nenhuma retificação de ação de extensão e/ou cultura. Todas as Ações avaliadas foram aprovadas 201 

pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhadas ao Diretor da Regional. Sem mais a 202 

expor, e salvo Juízo em contrário, sugiro a aprovação do referido Relatório. Seguem apresentadas neste 203 

relatório as Ações de Extensão encaminhadas para Cadastro Inicial, Renovação e apresentação de Relatórios 204 

Parcial e Finais, e relatadas pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura no período compreendido 205 

entre 02 de setembro de 2015 a 27 de abril de 2016: 1. Mural PET Enfermagem Coordenadora: Marise 206 

Ramos de Souza. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da Coordenação 207 

de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 2. Atualiza PET. Coordenadora: Marise Ramos 208 

de Souza. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da Coordenação de 209 

Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 3. Consumo de produtos de origem ovina e 210 

caprina no município de Jataí, GO. Coordenadora: Roberta de Moura Assis. Relatório de ação de extensão 211 

e/ou cultura final devolvido ao proponente. 4. A universidade vai à escola. Coordenadora: Daisy de Araújo 212 

Vilela. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da Coordenação de 213 

Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 5. Consumo de produtos de origem ovina e 214 
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caprina no município de Jataí, GO. Coordenadora: Roberta de Moura Assis. relatório de ação de extensão 215 

e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor 216 

da Regional. 6. Ciclo de Palestras e Debates: Aperfeiçoamento do Serviço Público da REJ/UFG. 217 

Coordenadora: Simone Rezende do Carmo. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final aprovado pelo 218 

Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 7. Rotinas e 219 

procedimentos nas IFES. Coordenadora: Simone Rezende do Carmo. Relatório de ação de extensão e/ou 220 

cultura final aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da 221 

Regional. 8. Ciclo de Estudos e Produção Científica – PET Enfermagem – Regional Jataí. Coordenadora: 222 

Marise Ramos de Souza. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da 223 

Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 9. Horto de espécies para 224 

adubação verde. Coordenador: Paulo César Timossi. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final 225 

aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 10. 226 

II Workshop e mostra de trabalhos do programa de pós-graduação em agronomia. Coordenador: Paulo César 227 

Timossi. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da Coordenação de 228 

Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 11. Utilização de mídias sociais para 229 

complementação do processo ensino-aprendizagem da disciplina de anatomia e histologia veterinária no 230 

ambiente universitário. Coordenador: Valcinir Aloísio Scalla Vulcani. Relatório de ação de extensão e/ou 231 

cultura final aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da 232 

Regional. 12. 2º Encontro de Licenciaturas do Sudoeste Goiano e 2º Encontro do PIBID do Sudoeste Goiano. 233 

Coordenadora: Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final 234 

aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 13. 235 

PIBID na praça. Coordenadora: Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago. Cadastro de ação de extensão 236 

e/ou cultura aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da 237 

Regional. 14. Seminário de Pesquisa – A produção de iniciação científica dos alunos do curso de Pedagogia -238 

. Coordenadora: Márcia Santos Anjo Reis. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final aprovado pelo 239 

Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 15. Serviço de 240 

dermatologia em animais de companhia: atendimento clínico e educação em saúde. Coordenadora: Alana 241 

Flávia Romani. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da Coordenação de 242 

Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 16. I Colóquio de língua e literatura: diferentes 243 

perspectivas dos estudos sobre Goiás. Coordenadora: Vanessa Regina Duarte Xavier. Relatório de ação de 244 

extensão e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado 245 

ao Diretor da Regional. 17. Treinamento e capacitação em atividades de pesquisa e tratamento fitossanitário. 246 

Coordenador: Paulo César Timossi. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final aprovado pelo 247 

Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 18. Redescobrindo 248 

a astronomia: uma nova janela para o céu do Cerrado. Coordenador: Alessandro Martins. Relatório de ação 249 

de extensão e/ou cultura parcial aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e 250 

encaminhado ao Diretor da Regional. 19. Atendimento médico veterinário a cães e gatos da Região Sudoeste 251 
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Goiana no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí. Coordenadora: Andreia 252 

Vitor Couto do Amaral. Relatório de ação de extensão e/ou cultura parcial aprovado pelo Presidente da 253 

Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 20. XII CONPEEX – Luz, 254 

Ciência e Vida – Regional Jataí. Coordenador Paulo Roberto Rodrigues Meira. Relatório de ação de extensão 255 

e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor 256 

da Regional. 21. PIBID na praça. Coordenadora: Maria de Lourdes Faria dos Santos Paniago. Relatório de 257 

ação de extensão e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e 258 

encaminhado ao Diretor da Regional. 22. Projeto Rondon – Operação Forte dos Reis Magos – Rio Grande do 259 

Norte – 2016. Coordenador: Christiano Peres Coelho. Recadastro de ação de extensão e/ou cultura aprovado 260 

pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 23. ASCOM 261 

Câmpus Jataí: democratizando a informação. Coordenadora: Estael de Lima Gonçalves. Relatório de ação de 262 

extensão e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado 263 

ao Diretor da Regional. 24. Animais abandonados no Câmpus e Município: A Solução depende de você. 264 

Coordenador: Wagner Gouvea dos Santos. Relatório de ação de extensão e/ou cultura parcial aprovado pelo 265 

Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 25. Ciclo de 266 

Palestras e Debates: Aperfeiçoamento do Serviço Público da REJ/UFG. Coordenadora: Simone Rezende do 267 

Carmo. Recadastro de ação de extensão e/ou cultura aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e 268 

Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 26. Rotinas e procedimentos nas IFES. Coordenadora: 269 

Simone Rezende do Carmo. Recadastro de ação de extensão e/ou cultura aprovado pelo Presidente da 270 

Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 27. Vi-vendo na biblioteca. 271 

Coordenadora: Anne Oliveira. Relatório de ação de extensão e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da 272 

Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 28. Cooperação e mobilidade 273 

internacional: Ciclo de palestras na UFG – Regional Jataí. Coordenador: Kleber Fernando Pereira. Relatório 274 

de ação de extensão e/ou cultura final aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e 275 

encaminhado ao Diretor da Regional. 29. I CONEPE – Congresso de Ensino Pesquisa e Extensão – Ciência 276 

Alimentado o Brasil. Coordenador: Paulo Roberto Rodrigues Meira. Cadastro de ação de extensão e/ou 277 

cultura aprovado pelo Presidente da Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da 278 

Regional. 30. ASCOM Câmpus Jataí: democratizando a informação. Coordenadora: Estael de Lima 279 

Gonçalves. Recadastro de ação de extensão e/ou cultura aprovado pelo Presidente da Coordenação de 280 

Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. 31. SESCÊNICO. Coordenador: Alípio 281 

Rodrigues de Sousa Neto. Cadastro de ação de extensão e/ou cultura aprovado pelo Presidente da 282 

Coordenação de Extensão e Cultura e encaminhado ao Diretor da Regional. Em votação o relatório foi 283 

aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Quinto Ponto da Pauta: Outros Assuntos – O Prof. 284 

Paulo Roberto Rodrigues Meira lembrou aos chefes que na segunda-feira encerrará o prazo das bolsas 285 

PROBEC (Programa de Bolsas de Extensão e Cultura) E PROVEC (Programa de Voluntários de Extensão e 286 

Cultura), ele explicou como serão realizadas as avaliações. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita lembrou 287 

sobre um e-mail encaminhado pela Prof.ª Claci Fátima Weirich Rosso para todos os chefes das unidades 288 
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acadêmicas especiais com um tutorial no final da página. Neste momento às 15:36 h (quinze horas e trinta e 289 

seis minutos) o Magnífico Reitor da Universidade Federal de Goiás, Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral 290 

chegou à reunião. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira informou que a Coordenação de Pesquisa e Inovação e o 291 

Curso de Psicologia abrirá o edital para manutenção de equipamentos, com inscrições na próxima semana,  292 

disse que na reunião da câmara de amanhã o edital será apresentado para aprovação, ela solicitou que os 293 

chefes das unidades acadêmicas especiais reforçassem com os representantes da pesquisa que eles 294 

compareçam na reunião. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli solicitou que fosse repassado aos chefes os 295 

nomes dos representantes que não estavam comparecendo, para que o chefe pudesse conversar e verificar se 296 

a pessoa queria ser substituída, em seguida ele questionou qual o valor seria disponibilizado no edital de 297 

manutenção de equipamentos. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que foi solicitado as unidades 298 

acadêmicas especiais a indicação dos coordenadores de pesquisa da unidade e a data, mas que ela 299 

encaminhará a frequência aos chefes. Quanto ao valor disse que tinha R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como 300 

valor total, não tinha o valor por equipamento e o prazo para definição era somente até dez de maio devido 301 

ao prazo que tinham. Em seguida o Presidente falou sobre a presença do Magnífico Reitor da Universidade 302 

Federal de Goiás, Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral, disse que o reitor veio para Jataí para participação 303 

na calourada no período da manhã e que veio para o Conselho Gestor para repassar informações sobre o 304 

momento atual da instituição, então a presidência foi passada para o reitor, conforme rege o estatuto da 305 

instituição. O Presidente Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral falou da satisfação de participar mais uma 306 

vez da reunião do Conselho Gestor e disse que infelizmente as notícias não eram boas, o cenário não era 307 

favorável para as universidades nem para o país, informou que ontem ele esteve em Brasília com o 308 

Secretário Luiz Cláudio e disse que o clima era de despedida, pois dia 13 (treze) após a votação sobre o 309 

impeachment e se aprovado terá um novo governo, obviamente o Ministério da Educação terá um novo 310 

ministro, então serão cargos novos e o que prevalecia nesse momento eram as incertezas de toda ordem. 311 

Falou sobre o documento: Uma Ponte para o Futuro do PMDB (Partido do Movimento Democrático 312 

Brasileiro), disse que seria interessante que todos verificassem esse documento e que gostaria de ressaltar 313 

alguns pontos no documento, prosseguiu dizendo que em relação a mudança de governo no cenário atual, 314 

olhando do ponto de vista orçamentário, nesse ano os cortes somavam mais de cinco bilhões de reais, o que 315 

poderia parecer uma parcela não tão significativa, mas eram despesas obrigatórias e isso incidiu nas despesas 316 

no Ministério da Educação, ainda não em salários, mas o ministério ainda não definiu onde aplicará esse 317 

corte e autorizou oitenta por cento do custeio do que foi aprovado no orçamento e quarenta por cento para o 318 

capital, isso do valor aprovado, comentou que essa era a realidade, disse que na conversa de ontem com o 319 

secretário solicitou a liberação do máximo de recurso possível, dentro do previsto, o secretário disse que 320 

gostaria de fazer isso, porém, o Ministério da Educação não tinha esse limite, essa margem para ampliar 321 

limites. Informou sobre a apresentação de um levantamento de todas as obras em execução, alocando os  322 

valores necessários para a conclusão de cada uma, disse que essa apresentação seria analisada pelo 323 

Ministério da Educação, mas que não havia nada de concreto. Prosseguiu dizendo que quanto ao governo 324 

tinha muitas  apreensões, mas isso vinha muito do documento Uma Ponte para o Futuro e o que poderia vir 325 
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de acordo com  o documento. Comentou que o governo afirma que não haverá aumento de impostos, porém 326 

os estudos dizem o contrário. O governo disse que trabalhará com redução de gastos, com a unificação de 327 

alguns  ministérios, redução de cargos comissionados, porém tudo indica que no primeiro momento eles 328 

terão cortes radicais. Comentou ainda que existe a preocupação de quem assumirá a pasta da educação, há 329 

indícios de  que possa ser o José Serra e isso trazia uma memória de uma gestão muito dura com relação à 330 

universidade,  com um modelo que não tinha nada haver com o modelo atual que os últimos dois anos foram 331 

muito difíceis para a universidade que sofreu muito com a situação dos cortes e dificuldades do ponto de 332 

vista orçamentário. Prosseguiu dizendo que não havia expectativa de que a economia melhoraria 333 

rapidamente e que talvez pudessem ocorrer medidas de cortes mais severas. Lembrou em sua fala que na 334 

década de noventa a ideia de universidades era quanto aos centros de excelência e que essa ideia de espalhar 335 

a Universidade Brasileira para o interior não era a ideia dos políticos daquela época. Então, falou que era 336 

caro fazer a educação superior de qualidade e que poderia ser que mais a frente o cenário se tornasse mais 337 

difícil. Disse que tinha consciência quanto ao que foi colocado, que tinham que utilizar os instrumentos que 338 

tinham. Comentou sobre o momento vivenciado com o crescimento da expansão, da universidade mais forte 339 

e que passaram por momentos difíceis com toda essa expansão e mesmo com tudo isso ainda eram 340 

minoritários, representavam apenas um quarto da comunidade universitária brasileira, a meta prevista no 341 

Plano Nacional de Educação era que quarenta por cento das universidades fossem do sistema público e isso 342 

era lei, agora se a lei seria obedecida, respeitada, isso seria uma luta, mas havia a resistência em manter um 343 

projeto de  universidade hoje, uma universidade diferente que era a cara do Brasil e que a universidade se 344 

tornasse cada vez mais popular, brasileira, recebendo pessoas que até pouco tempo não tinham acesso à 345 

educação, finalizou dizendo que todos estavam juntos para preservar o que foi conquistado. O Prof. Ricardo 346 

de Mattos Santa Rita disse que quando ouvia falar do problema, isso preocupava, disse eu estava muito 347 

preocupado com a situação, pois se melhorava a dívida dos estados e diminuía a arrecadação, outra ideia 348 

preocupante era a ideia de privatização. Em seguida ele questionou se existia algum plano da reitoria ou uma 349 

conversa se nessa escassez de recursos, o que seria priorizado? O Presidente respondeu que não sabia como 350 

resolver, não tinha resposta à todas as dúvidas, angustias, mas o que tinha que manter era água, energia, 351 

telefone, mesmo fazendo tudo  isso com o orçamento de oitenta por cento, não teriam dinheiro para pagar a 352 

conta de luz até o final do ano, para pagar os terceirizados, então essas eram as prioridades, mas dependerá 353 

se terá ou não um aporte do governo. Disse que no ano passado a situação foi crítica e que nesse ano estava 354 

indo para o mesmo caminho, mas no ano passado teve um aporte e mesmo assim finalizou o ano devendo 355 

uns meses de água e energia, mas o problema era que nesse ano talvez não tivesse esse alívio e poderia ser 356 

que mais à frente, a partir de setembro não conseguissem pagar as despesas fundamentais. Falou que tinham 357 

que esperar o novo governo e que assim que isso fosse definido seria solicitada uma audiência, mas até a 358 

vivência será de uma grande incerteza. O Prof. Américo Nunes da Silveira Neto questionou sobre a 359 

emancipação. O Presidente respondeu que foi perguntado isso no ministério e que foi dito que isso não era 360 

prioridade, disse que esteve com o Governador e que ele disse que a Presidente ainda poderia encaminhar o 361 

projeto, mas que nada estava sendo encaminhado no momento, mas se dependesse da insistência do 362 
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Governador esse projeto continuaria na agenda. Disse que provavelmente o projeto terá continuidade e que 363 

tudo indicava que a mudança de governo não impactaria nesse projeto. O Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita 364 

disse que pensou muito sobre o projeto e  que estava preocupado, pois todas as agências estavam pintando os 365 

próximos anos com muita dificuldade e provavelmente não saberiam como lidar com isso, disse que tentava 366 

acreditar no projeto, mas que isso falaria alto até dois mil e dezoito. O Presidente disse que sim, tudo 367 

canalizava para esse processo de impedimento e que era claro que seria uma injeção de ânimo, mas se seria 368 

duradouro, as bases eram muito frágeis. Comentou ainda que o impacto financeiro na criação das duas 369 

universidades não era grande, então tinha um apelo para essa criação e isso era uma pauta positiva para o 370 

próximo governo. O Prof. Alessandro Martins falou sobre a repercussão da recomendação do Ministério 371 

Público para que a universidade de abstivesse de sediar atos quanto ao impedimento. O Presidente disse que 372 

a recomendação ocorreu devido a um evento realizado na Faculdade de Direito, em que ele participou do 373 

evento, uma foto do evento foi publicada na página da universidade e isso incomodou o Ministério Público, 374 

disse que o Conselho Universitário se manifestou entendendo que a universidade por natureza era um espaço 375 

para debate de ideias. Falou que o evento não teve caráter político partidário, as pessoas poderiam ter, mas 376 

ele como reitor não tinha essa postura, então isso foi dito ao Ministério Público, esse foi o teor da resposta, 377 

mas até o momento não houve manifestação do Ministério Público quanto a resposta encaminhada. Informou 378 

que a resposta poderia ser acatada ou poderiam abrir uma ação contra o reitor alegando improbidade. Disse 379 

que encaminhou a recomendação para os Diretores e Chefes e que a intenção não era trazer a política para 380 

dentro da universidade, mas discutir os eventos ocorridos, falou que tinham os reflexos óbvios e não discutir 381 

isso seria uma afronta a autonomia da universidade, o Ministério Público tinha uma autonomia mais 382 

administrativa, mas a universidade sempre tomou cuidado para não ser palco de radicalismos ou 383 

partidarismos. Comentou sobre um projeto aprovado em que determinava que os professores não poderiam 384 

discutir questões políticas em salas de aula, o Governo vetou o projeto e a Câmara derrubou o veto do 385 

Governador. Disse que era claro que tinham que ponderar algumas práticas marginais de professores que 386 

queriam fazer a cabeça dos alunos da direita ou da esquerda, toda situação tinha os dois lados e alguns 387 

professores poderiam extrapolar o seu papel. Em sequencia disse que era necessário o diálogo franco e 388 

aberto, que já passou por várias assembleias e que em alguns momentos os contrários chegavam a um 389 

radicalismo que fugia às regras da urbanidade, disse ainda que as pessoas tinham o direito de se manifestar 390 

seja contra ou a favor. A Prof.ª Suely dos Santos Silva relatou um episódio ocorrido em um escola, ela 391 

explicou todo o ocorrido relatou que a ideia era que do ensino médio para frente não se discutisse nada sobre 392 

a esquerda, levando a escola para um movimento mais à direita, contra várias manifestações de inclusão, 393 

então esse tipo de situação não era uma coisa tão distante 393 de Jataí. O Presidente comentou que a boa 394 

intenção era que a universidade deveria ser apartidária e que então era isso, disse que sentia por não trazer 395 

boas notícias, mas era importante que todos tivessem ciência da situação, continuou dizendo que não seria 396 

um período fácil, nem aqui, nem nas demais regionais. Falou que tinham que continuar juntos defendendo as 397 

ideias e se viesse um projeto diferente ou que tolhesse o que estava sendo construído, então que fosse 398 

contraposto, a bandeira da universidade deveria ser a defesa dessa universidade. Em seguida o Presidente 399 
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agradeceu a todos e se despediu, disse que a universidade continuará e que as grandes potências eram assim 400 

justamente pela base sólida na educação e tecnologia, a universidade era um patrimônio. Finalizou dizendo 401 

que o país terá que optar pela educação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de 402 

todos e declarou encerrada a reunião às 16:50 horas (dezesseis horas e cinquenta minutos), da qual, para 403 

constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Gestor, lavrei a presente ata que, lida e se 404 

achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão 405 

e votação……………………..………………..…………........................................................…………...…… 406 

Alessandro Martins_______________________________________________________________________ 407 

Américo Nunes da Silveira Neto_____________________________________________________________ 408 

Cecília Nunes Moreira_____________________________________________________________________ 409 

Cristiane Souza Borzuk____________________________________________________________________ 410 

Darlan Marques da Silveira_________________________________________________________________ 411 

Eliana Melo Machado Moraes_______________________________________________________________ 412 

Eleuzzi Moni do Carmo____________________________________________________________________ 413 

Fernanda Busanello Ferreira________________________________________________________________ 414 

Giovanni Cavichioli Petrucelli_______________________________________________________________ 415 

Leonor Paniago Rocha_____________________________________________________________________ 416 

Luismar de Carvalho Júnior_________________________________________________________________ 417 

Massoiacy Pereira Marques_________________________________________________________________ 418 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro____________________________________________________________ 419 

Paulo César Timossi_______________________________________________________________________ 420 

Paulo Roberto Rodrigues Meira______________________________________________________________ 421 

Ricardo de Mattos Santa Rita________________________________________________________________ 422 

Sandra Aparecida Benite Ribeiro_____________________________________________________________ 423 

Suely dos Santos Silva_____________________________________________________________________ 424 

Vera Lúcia Dias da Silva___________________________________________________________________ 425 

Weuler Borges Santos_____________________________________________________________________ 426 

Yolanda Rufina Condorimay Tacsi___________________________________________________________ 427 

Marinalva de Oliveira Teixeira______________________________________________________________ 428 


