
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ

ATA Nº. 004/2019/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ

REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2019.

PROCESSO SEI N.º 23070.017501/2019-15

Aos cinco dias  do mês de junho do ano de dois mil  e dezenove às  quatorze horas  e quatorze 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. Dimas Moraes Peixinho, Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de

Estudos  Geográficos;  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; Técnico

Administrativo Paulo Fernando Zaiden Rezende; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Chefe da Unidade

Acadêmica Especial  de Ciências  Humanas e Letras;  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  Dias  da  Silva,  Coordenadora  de  Assuntos  da

Comunidade Universitária; Prof.ª Vera Lúcia Banys, Coordenadora de Pós-graduação. Representantes com

direito a Voz: Prof. Doughlas Regalin, Diretor do Hospital Veterinário; Técnica Administrativa Estael de

Lima Gonçalves, Assessora de Comunicação/ REJ/UFG; Prof. Luis Antônio Serrão Contim, Representante

da ADUFG (Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás).  Primeiro Ponto da Pauta:

Informes da Presidência – Primeiro Informe: Viagem à Brasília – O Presidente informou sobre a viagem à

Brasília para participação em audiência pública realizada ontem, disse que a audiência foi muito importante

para traçar caminhos possíveis para resolver a situação das novas universidades que estão todas na mesma

situação,  com exceção  da  Universidade  do  Agreste  do  Pernambuco.  Disse  que  uma  solução  seria  um

encaminhamento do Ministério da Educação com o Ministério da Economia sobre o impacto financeiro.

Disse que fez uma apresentação onde falou sobre os impactos das novas universidades e ainda sobre aquilo

que uma universidade poderia contribuir sendo autônoma, o que demonstra uma necessidade para que essas
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novas universidades tenham gestão própria, pois o impacto era muito baixo. O Presidente agradeceu o Prof.

Marcos Wagner de Souza Ribeiro pelo estudo realizado. Prosseguiu dizendo que no primeiro momento tinha

impactos orçamentários, mas quem poderia aprovar despesas era o executivo e nesse sentido era necessário

que um projeto de lei fosse proposto pelo executivo com a criação de quatro CD1 e quatro CD2, então o

encaminhamento  geral  era  nesse  sentido  e  os  Senadores  Vanderlan  Cardoso  e  Wellington  Fagundes  se

propuseram a  trabalhar  nisso  em caráter  de  emergência.  Falou  ainda  que  em reunião  com a  Senadora

Margarida Salomão foi solicitado que o assunto fosse encaminhado para a frente parlamentar para solicitar

agilidade e solução para a situação talvez ainda para este ano e competia a Direção continuar cobrando e

acompanhando.  Finalizou  dizendo  que  esse  era  um  apanhado  da  situação  e  que  as  reitorias  se

comprometeram a acompanhar. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que acompanhou um pouco da

audiência e sua preocupação não era com o Ministério da Educação, mas sim com o Ministério da Economia

que  garantiu  que  não  tem  contratação  de  servidor  tão  cedo  e  isso  gerava  um  problema  geral,  pois

naturalmente  as  vagas  diminuiriam  e  no  projeto  previa  vagas  de  técnicos  administrativos,  então  se

conseguissem as CD's ainda existia a questão de não abrir mais concursos, então disse que ficou preocupado

com isso, pois o ministro foi categórico que diminuiria o número de servidores sem fazer as reposições. O

Presidente disse que na questão das universidades os cargos foram criados, mas tinham que ser liberados

então se aprova uma CD1 destravaria tudo. Disse que a LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2020 (dois mil e

vinte)  já estava em planejamento e tinham que ficar atentos quanto a criação dos cargos para as novas

universidades. Após discussões, o Prof. Amílcar Vidica Barcelos disse que em caso de aposentadoria o único

cargo  que  era  reposto  obrigatoriamente  era  o  de  professor.  Segundo  Ponto  da  Pauta: Processo

23070.015074/2019-31 – Solicitação de realização do evento/atividade "Defesa de trabalho de conclusão de

curso  com  o  tema:  CAPITALISMO  ESTADO  E  MONOPÓLIO:  UMA ANÁLISE  DA PRODUÇÃO

CERVEJEIRA NO BRASIL" do interesse do Curso de Direito, relatado pelo Administrador Ricardo Porto

Simões Mathias. O relato foi apresentado pelo Prof. Fernando Paranaiba Filgueira: “Ao Conselho Gestor da

Regional Jataí/UFG - A par de cumprimentá-los, servimo-nos do presente com a finalidade de informar sobre

a avaliação do evento que será realizado no dia 12/07 de acordo com as diretrizes da Resolução – CONSUNI

n.º40/2017.  O evento/atividade  Defesa de trabalho de conclusão de curso com o tema:  CAPITALISMO

ESTADO E MONOPÓLIO: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO CERVEJEIRA NO BRASIL." será realizado

no dia 12/07 (sábado), com início às 19 horas e término as 23 horas sendo de responsabilidade orientador

professor Carlos Augusto de Oliveira Diniz e orientando Leonardo Furtado de Freitas. De acordo com a

regulamentação,  o  evento  atende  as  diretrizes  da  Resolução  –  CONSUNI  nº  40/2017,  com  anexos

devidamente  preenchidos  quanto  a  identificação  dos  organizadores,  plano  de  execução  e  o  termo  de

compromisso e responsabilidade pela realização das atividades festivas, de lazer, culturais e eventos de maior

porte na UFG”. O parecer favorável a realização do evento foi aprovado com o registro de 16 (dezesseis)

votos  favoráveis,  1  (um)  voto contrário e  1  (uma)  abstenção.  Terceiro Ponto da Pauta:  Apreciação e

deliberação do Edital do processo seletivo para concessão de diárias e/ou passagens para participação

em  eventos  acadêmicos  científicos  ou  de  extensão  (Processo:  23070.017033/2019-89),  relatado  pela
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Conselheira Cecília Nunes Moreira. A relatora começou a informar as alterações e o Presidente disse que

seria melhor a apreciação ponto a ponto.  O Prof.  Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que o que foi

proposto na última reunião foi que deixasse somente o que era legal, que estava previsto em lei. O Presidente

disse que por se tratar do primeiro edital para concessão de diárias e/ou passagens para participação em

eventos acadêmicos científicos ou de extensão, pois qualquer participação projeto tinha que ser vinculado a

isso ou a inovação tecnológica, então ele solicitou que fosse incluído no edital a inovação tecnológica. O

Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli questionou sobre como trazer alguém para proferir uma palestra, pois a

Química tinha convidado uma pessoa e não teve como pagar. O Presidente disse que nesse caso seria por

interesse administrativo. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que eles solicitaram e que o pedido foi

negado. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro disse que essa era a primeira ação administrativa e que o

trabalho  era  para  que  essas  estivessem dentro  do  planejamento,  pois  os  pedidos  de  diárias  planejados

estavam sendo  contemplados.  A Prof.ª  Vera  Lúcia  Banys  disse  que  tinha  que  ficar  claro  que  a  COPI

(Coordenação de Pesquisa e Inovação) teria que ranquear os pedidos. O Presidente disse que não, que isso

seria realizado nas unidades. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira disse que a COPI (Coordenação de Pesquisa e

Inovação) não ranqueará ninguém, apenas manterá a lista e encaminhara para o SCDP (Sistema de concessão

de diárias e passagens). O Prof. Fernando Paranaiba Filgueira disse que na última reunião o problema era que

professores e técnicos tinham normas diferentes, mas se a definição seria na unidade as normas tanto para

professores,  quanto para técnicos deveriam ser  definidas  nas  unidades,  então não precisava do item 5.2

(cinco, ponto dois), ele disse que sugeria a retirada desse item. Após várias discussões a Prof.ª Suely dos

Santos  Silva disse  que entendeu na semana  passada que não  fariam um edital  como as  instituições  de

fomento, pois se mantivesse o edital com 3 chamadas no ano, isso dificultaria os trabalhos, então se as datas

fossem somente  de  início  e  fim ficaria  mais  tranquilo,  assim o  professor  se  planejava  para  o  ano.  O

Presidente  explicou que o edital  havia  sido alterado e  encaminhado por  e-mail  para  sugestões.  O Prof.

Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que o edital era para servidores professores e técnicos em pé de

igualdade, mas tinha distinções de técnicos e professores, então se não estava em igualdade que procurassem

as  diárias  técnicas  ou  administrativas.  A  Técnica  Administrativa  Anne  Oliveira  disse  que  era  bom

contextualizar o motivo do edital ter sido feito com essa separação, pois na primeira forma que o edital saiu

os  técnicos  não  conseguiriam participar,  pois  nem sempre  estavam vinculados  ao  ensino,  pesquisa  ou

extensão e retirar os técnicos desse edital seria contraditório. O Presidente falou sobre a atividade acadêmica

que se vinculava dentro desse edital e disse que tinha técnicos que faziam doutorado, mestrado e que as

atividades administrativas e visitas técnicas entrariam em outra forma de recursos. O Presidente solicitou a

inserção de Inovação Tecnológica. A Prof.ª Cecília Nunes Moreira falou sobre a reunião realizada no dia

06/05 (seis de maio) e disse que tinha que respeitar as especificidades dos técnicos e que não cabia agora

fazer outro edital. Disse que acrescentaria a Inovação Tecnológica em todos os itens necessários e que o

segundo item 5.2 (cinco, ponto dois) e o item 5.6 (cinco, ponto seis) seriam retirados. O Prof. Giovanni

Cavichioli Petrucelli falou que todos os técnicos de sua unidade que solicitaram diárias no último ano foram

contemplados, talvez a questão de ter quota fosse boa, pois nem todo técnico estava vinculado a uma unidade
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e sendo assim não via problema em ter uma especificidade para eles. O Prof. Amílcar Vidica Barcelos disse

que o edital se restringia a projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação, e que para capacitação havia

uma verba específica. O Presidente falou sobre o item 5.6 (cinco, ponto seis) que quando vinculado aos

grupos de pesquisa era uma chance para o técnico se registrar e ter seu reconhecimento e também para

utilizar quando fosse pleitear outras oportunidades na carreira. A proposta da Prof.ª Cecília era retirar o item

5.2 (cinco, ponto dois), após discussões o item 5.2 (cinco, ponto dois) B foi mantido. O Prof. Raimundo

Agnelo Soares Pessoa pediu para excluir o item 5.7 (cinco, ponto sete). O Presidente disse que seria bom

manter esse item. Em sequência foram discutidos ponto a ponto, alterações e exclusões de texto. A Técnica

administrativa Anne Oliveira questionou sobre o tempo de reunião utilizado somente para o edital e propôs

que se estabelecesse um teto para finalizar o ponto em questão. Após algumas discussões o Presidente disse

que considerando a proposta o teto máximo para finalização do ponto seria às 16:10 (dezesseis horas e dez

minutos). Em seguida em discussão os três tempos do edital, o Prof. Dimas Moraes Peixinho propôs fluxo

contínuo para o edital. A Prof.ª Suely dos Santos Silva também propôs o fluxo contínuo. O Prof. Christiano

Peres Coelho disse que o procedimento de etapas era normal em outros editais e o dinheiro não sumirá, então

isso não mudaria nada, poderia deixar da forma que estava com três tempos. O Prof. MarcosWagner de

Souza Ribeiro disse que o projeto já estava aprovado com os três prazos e se colocasse contínuo teriam que

alterar o projeto cadastrado, disse que o edital estava de acordo com o projeto. O Presidente disse que o

conselho era superior e que se fosse necessário que se corrigisse o que fosse necessário e como Presidente da

mesa  ele  encaminharia  a  discussão  aos  conselheiros.  O  Prof.  Dimas  Moraes  Peixinho  solicitou

esclarecimento se o edital havia sido encaminhado para a unidade para discussão para ser votado aqui, pois

havia uma aprovação anterior que impedia isso, então não deveria ter sido aprovado. O Presidente explicou

que o edital foi apresentado na COPI (Coordenação de Pesquisa e Inovação). O Prof. Diego Augusto Diehl

disse que o conselho tinha que deliberar e que era importante respeitar o espaço das câmaras que era um

espaço de discussão e se a unidade não encaminhou sugestões foi  ter entender a celeridade do trabalho

realizado. Em votação para manter o edital com os três períodos foram registrados 14 (quatorze) votos; Para

fluxo contínuo foram registrados 5 (cinco) votos, não houve abstenções. Portanto, foi mantido o edital com

os  três  períodos,  a  Prof.ª  Cecília  informou  que  o  primeiro  interstício  será  em 14  (quatorze)  de  junho

(informamos  que  o Edital  completo com todas  as  alterações  realizadas  será  anexado ao  processo desta

reunião). O Presidente solicitou que a Prof.ª Cecília Nunes Moreira encaminhasse a definição para todos os

membros da Câmara de Pesquisa e que quando estes não comparecerem em reunião que fosse registrada a

frequência dos representantes da unidade e encaminhada às unidades a cada reunião,  Quarto Ponto da

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

falou sobre os encaminhamentos da última reunião e sobre a consulta realizada junto à reitoria, que orientou

a realização da consulta eleitoral para a gestão da regional. O Prof. Luis Antonio Serrão Contim disse que

primeiro gostaria de justificar sua ausência na última reunião, pois ele estava em viagem. Disse que em

relação  a  questão  apresentada,  como diz  a  própria  resposta  da  reitoria  que  deveria  seguir  o  estatuto  e

regimento  e  considerando  que  a  prorrogação  da  gestão  não  estava  prevista  nem  no  estatuto,  nem  no
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regimento e até pela consulta feita o reitor orientou seguir o estatuto e regimento. Disse que em consulta com

o setor jurídico do sindicato não foi vislumbrada essa possibilidade de extensão, então falou que já colocava

no  início  essa  questão  sobre  a  possibilidade  de  prorrogação  do  mandato,  pois  parecia  que  não  tinham

respaldo para essa questão. O Presidente respondeu que não tinha a consulta formal feita a reitoria sobre isso,

tinha apenas informações repassadas mas não oficial, pois esta consulta não foi feita a reitoria, então não

tinha essa resposta da reitoria que seria quem poderia consultar o jurídico sobre o assunto. O Presidente

solicitou encaminhamentos. O Prof. Dimas Moraes Peixinho disse que frente a resposta do Presidente já

poderiam colocar em votação. O Presidente disse que primeiro os encaminhamentos, pois teria que fazer essa

consulta formalmente.  O Prof.  Giovanni  Cavichioli  Petrucelli  questionou se não tinham o respaldo se a

situação era possível, então como votar? Disse que então a situação era não prorrogar e fechar o assunto uma

vez que não tinha respaldo jurídico para isso. O Prof. Américo Nunes da Silveira Neto disse que concordava

com  o  Prof.  Giovanni  Cavichioli  Petrucelli,  disse  que  em regimento  e  estatuto  não  constava  isso.  O

Presidente disse que a mesa nesta reunião e nem na outra fez um encaminhamento de prorrogação, na última

reunião a proposta foi apresentada pelo Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa. A Prof.ª Helga Maria Martins

de Paula questionou sobre os encaminhamentos que haviam sido feitos anteriormente, sobre prazos e sobre

em que embasamento estavam discutindo, pois eles trouxeram o que as unidades decidiram. O Presidente

disse que o primeiro encaminhamento era que fosse realizada a consulta eleitoral para próxima gestão da

Direção da Regional Jataí. Disse que não havia encaminhamento da mesa ou da Direção para prorrogação de

mandato.  Então  as  colocações  apresentadas  pelos  Professores  Luis  Antonio  Serrão  Contim,  Giovanni

Cavichioli Petrucelli e Américo Nunes da Silveira Neto foram com base no encaminhamento realizado pelo

Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, na reunião anterior. A Prof.ª Suely dos Santos Silva disse que então o

tinha-se de concreto era a abertura do edital e substituição no prazo estipulado por portaria. Disse que a

colocação da Unidade Acadêmica  Especial  de  Educação sobre  a  prorrogação era  que  existia  um corpo

técnico que sabia do trabalho a ser realizado, então como as pessoas interessadas se elegeriam em outubro e

seriam nomeadas somente no outro ano. E se a nomeação da reitoria pró-tempore saísse nesse período? Isso

inibiria a formação de chapas. O Presidente disse que estavam dentro dos prazos e as portarias estavam

vigentes. A Prof.ª Suely dos Santos Silva fez o encaminhamento para que pensassem na comissão eleitoral

para a realização da consulta. O Presidente disse que sabia da legislação sobre nomeação de pró-tempore e

que o Ministério da Educação era quem tomaria a iniciativa, disse que gostaria de deixar claro que não era

uma questão pessoal, quem seria nomeado ou quem serão nomeados, que tipo de metodologia, não se sabia e

o Ministério da Educação era quem cuidaria dessa ação. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que

quem fosse candidato seria candidato no escuro, ser eleito e outro ser o reitor e poderia ser alguém que nem

seja daqui, mas os prazos deveriam correr, formar a comissão eleitoral. O Prof. Américo Nunes da Silveira

Neto disse que todos estavam apreensivos com tudo isso, então primeiro tinha o processo de acordo com o

estatuto que fortalecia e passaria a imagem de um ambiente acadêmico, então deveriam valorizar o que

estava no regimento e estatuto, talvez a questão de prorrogação fosse pensada pela própria comissão eleitoral

para definição sobre a data da posse. Disse que seria melhor fazer as coisas com equilíbrio e seriedade e não
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perderiam nada com isso, então o melhor seria formar a comissão eleitoral e seguir com o processo. O Prof.

Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que ele levantou a questão de prorrogação devido a finalização do ano

fiscal, mas com a situação colocada, então que seguisse o protocolo, disse que em nome da unidade gostaria

de agradecer a atual gestão pela disponibilidade, mas tinham que continuar. O Prof. Dimas Moraes Peixinho

falou que deveria seguir a normalidade e os acontecimentos determinariam outras ações e que não entendia a

necessidade de prorrogar para o ano fiscal, pois a atividade era contínua, ou seja, havia um prazo estipulado

estatutariamente e se terminou, continuava o seguinte. O Presidente disse que esse era o conceito de todos,

então que seguissem com os procedimentos e se tudo findar-se até o final de setembro eles terão um tempo

suficiente  para  a  transição.  O Presidente  prosseguiu falando sobre  os  encaminhamentos  do processo de

formação  de  uma  comissão  eleitoral  que  estruturará  todo  o  processo,  pediu  que  pudessem  ter  as

representações de todas as classes docentes, discentes e técnicos administrativos, comentou que na última

eleição  foram 2  (dois)  representantes  de  cada  classe,  mas  que  hoje  no  Conselho  Gestor  não  tinham a

representação de um discente, mas terão que ter na comissão. A Técnica Administrativa Anne Oliveira disse

que os técnicos já tinham a indicação para a comissão. O Prof. Daniel Cortes Beretta disse que sua unidade

também  já  tinha  uma  indicação.  O  Prof.  Luis  Antônio  Serrrão  Contim  propôs  mais  uma  reunião

extraordinária na próxima semana só para formar a comissão. O Presidente disse que estavam dentro dos

prazos e  que seria bom que trouxessem os nomes para a próxima reunião para que pudessem fechar  a

comissão. Disse que formando a comissão agora, poderiam deixar o período de campanha para o mês de

agosto e o processo de votação ocorreria em setembro e assim teriam o tempo de transição até o mês de

outubro. Em votação sobre a realização de uma reunião extraordinária no dia 19 (dezenove) de junho de

2019 (dois mil e dezenove), o encaminhamento foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Nada

mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 17:00

horas (dezessete horas), 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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