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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CAMPUS JATAÍ 

ATA Nº. 05/2011/CAJ/UFG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO CAMPUS JATAÍ, 

REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2011. 

 Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e onze às quatorze horas reuniram-se no auditório maior 1 

da Unidade Jatobá, Campus Jataí/UFG, sob a presidência da Diretora do CAJ, Profª. Silvia Correa Santos, os 2 

membros do Conselho Diretor: Prof. João Batista Pereira Cabral, Vice-Diretor do CAJ; Prof. Vilmar Antônio 3 

Ragagnin, Vice-Coordenador do Curso de Agronomia; Prof. Alexandre Braoios, Coordenador do Curso de 4 

Biomedicina; Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva, Coordenador do Curso de Ciências Biológicas, Prof. 5 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro, Coordenador do Curso de Ciência da Computação; Profª. Maria Cristina 6 

Cardoso Pereira, Coordenadora do Curso de Direito; Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, Coordenadora 7 

do Curso de Educação Física; Profª. Paula Regina de Souza, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. 8 

Wendy Carniello Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia Florestal; Prof. Fábio Marineli, 9 

Coordenador do Curso de Física; Prof. Allison Gustavo Braz, Vice-Coordenador do Curso de Fisioterapia; 10 

Prof. Márcio Rodrigues Silva, Coordenador do Curso de Geografia; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, 11 

Coordenador do Curso de História; Profª. Vânia Carmem Lima, Coordenadora do Curso de Letras; Prof. 12 

Gecirlei Francisco da Silva, Coordenador do Curso de Matemática; Prof. Thiago André Carreo Costa, 13 

Coordenador do Curso de Medicina Veterinária; Prof. Ari Raimann, Coordenador do Curso de Pedagogia; 14 

Prof. Roberto Menezes de Oliveira, Coordenador do Curso de Psicologia; Prof. Giovanni Cavichioli 15 

Petrucelli, Coordenador do Curso de Química; Prof. Igo Gomes Guimarães, Coordenador do Curso de 16 

Zootecnia; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Coordenador do Curso de Mestrado em Agronomia; Profª. 17 

Alessandra Feijó Marcondes Viu, representante dos Professores Associados; Profª. Cecília Nunes Moreira, 18 

representante dos Professores Adjuntos; Prof. Kleber Fernando Pereira, representante dos Professores 19 

Assistentes; Prof. Dirceu Luiz Hermann, Presidente da CIS; Os Técnico-Administrativos: Anne de Oliveira, 20 

Marcos Humberto Silva de Assis, Michaela Andrea Bette Camara e Wesley Carmo Ramos, representando os 21 

servidores técnico-administrativos; Os Acadêmicos Waldenir do Prado, João Victor de Souza Cyrino, 22 

representantes dos discentes. Verificado o “quórum”, a Srª. Presidente declarou abertos os trabalhos: A 23 

Presidente iniciou a reunião com o Primeiro Ponto da Pauta: Informes: Primeiro Informe – Reuniões em 24 

Goiânia – A Presidente informou que na última reunião em Goiânia foi discutido o andamento do regimento 25 

e alocação de recursos, ela disse que cada Câmpus terá que elaborar a sua alocação então precisa formar uma 26 

comissão para o modelo de distribuição de recurso interno. Segundo Ponto da Pauta: Apreciação das atas: 27 

03/11/2010; 10/11/2010; 17/11/2010; 24/11/2010; 01/12/2010 e 15/12/2010. Em discussão e em seguida em 28 

votação as atas foram aprovadas com o registro de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 5 (cinco) abstenções. 29 

Quarto Ponto da Pauta: PROJETOS DE EXTENSÃO E CULTURA, relatados pelo Prof. Dirceu Luiz 30 

Hermann. Foram relatados os seguintes projetos: Cadastro de Evento: Exposição Fotográfica: Lugares e 31 

Pessoas, Coordenadora: Estael de Lima Gonçalves; Cadastro de Evento: Semana Agronômica, 32 
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Coordenador: Fernando Simões Gielfi; Cadastro de Evento: Direitos Humanos e Ensino Jurídico: A 33 

Indissociabilidade Necessária Para a Efetivação da Democracia, Coordenadora: Verônica Korber Gonçalves; 34 

Cadastro de Evento: IX Festival da Cultura Corporal, Coordenadora: Keila Márcia Ferreira de Macedo; 35 

Cadastro de Projeto: Judô em Jataí, Coordenador: Nestor Persio Alvim Agrícola; Cadastro de Evento: 36 

Recepção Enfermagem: Enfermagem – A Arte do Cuidar; Coordenadora: Giulena Rosa Leite Cardoso dos 37 

Anjos; Cadastro de Projeto: Prevenção de Violências e Promoção da Cultura de Paz, Coordenadora: 38 

Giulena Rosa Leite Cardoso dos Anjos; Cadastro de Projeto: II Mostra dos Direitos dos Usuários no 39 

Sistema Único de SAÚDE – SUS; Coordenadora: Cristiane José Borges; Cadastro de Projeto: Destaque em 40 

Saúde, Coordenadora: Cristiane José Borges; Cadastro de Projeto: Capacitação para cuidadores de idosos 41 

em instituição de longa permanência; coordenadora: Cristiane José Borges; Cadastro de Eventos: Noite de 42 

talentos – cadastro de evento – coordenadora: Cristiane José Borges; Cadastro de Projeto: Café com saúde; 43 

coordenadora: Cristiane José Borges; Cadastro de Evento: I Encontro regional de ciências florestais, 44 

coordenador: Christiano Peres Coelho; Recadastro de Projeto: Rodas de estudo e oficinas de matemática, 45 

Coordenadora: Adriana aparecida Molina Gomes; Recadastro de Projeto: Atendimento clínico-ambulatorial 46 

e cirúrgico a pequenos animais no campus Jataí/UFG, Coordenadora: Cecília Nunes Moreira; Cadastro de 47 

Evento: II Jornada da abordagem Gestáltica de Jataí, Coordenador: Érico Douglas Vieira; Cadastro de 48 

Projeto: A Entomologia como ferramenta para o ensino de ciências na educação, Coordenador Fernando 49 

Simões Gielfi; Recadastro de evento: Cena Aberta, Coordenador: Marcos Antonio de Menezes; Cadastro 50 

de Curso: Atualidades na produção de bovinos de corte, Coordenador: Vinício Araújo Nascimento; 51 

Cadastro de Evento: II Fórum de integração do curso de enfermagem da UFG – Campus Jataí, 52 

Coordenadora: Valquíria Coelho Pina Paulino; dia do caminhoneiro: Recadastro de Projeto: Saúde nas 53 

estradas, Coordenadora: Giulena Rosa Leite Cardoso dos Anjos; Cadastro de Evento: I Seminário de 54 

estudos jurídicos, Coordenadora: Liliane Vieira Martins Leal; Cadastro de Projeto: Blog do Curso de 55 

Direito do CAJ/UFG, Coordenadora: Rosane Freire Lacerda. Em discussão e em seguida em votação os 56 

projetos foram aprovados com o registro de 26 (vinte e seis) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. Quinto 57 

Ponto da Pauta: Processos de Estágio Probatório e Progressão Horizontal, relatados pelas comissões da 58 

CAD e lidos pela Profª. Cecília Nunes Moreira. Processos de Estágio Probatório dos Professores: Processo 59 

23070.05795/2009-61- Cláudio André Barbosa de Lira, Processo 23070.019264/2007-93 - Márcio Rodrigues 60 

Silva, Processo 23070.008133/2010-86 - Ariel Eurides Stella, Processo 23070.016645/2007-11 - Lílian 61 

Ferreira Rodrigues Brait, Processo 23070.0225580/2010-08 - Núbia de Souza Lobato, Processo 62 

23070.023413/2010-14 -  Eveline Borges Vilela Ribeiro, Processo 23070.016041/2010-70 - Flávio Ferreira 63 

Borges e Processo 23070.019166/2010-51 - Tatiana Franca Rodrigues. Processos de Progressão Horizontal 64 

dos Professores: Processo 23070.026365/2010-16 - Cássio Aparecido Pereira Fontana, Processo 65 

23070.001198/2011-81 - Levi Carina Terribile, Processo 23070.002460/2011-13 - Cláudio André Barbosa de 66 

Lira, Processo 23070.018395/2010-59 - Maria Elídia Teixeira Reis, Processo 23070.003208/2011-13 - 67 

Alexandre Braoios, Processo 23070.000104/2011-57 - José Silvio de Oliveira, Processo 23070.003001/2011-68 

49 - Maria Fernanda do Carmo Gurgel, Processo 23070.019628/2010-31 - Suely dos Santos Silva, Processo 69 

23070.004015/2011-80 - Flávio Gomes de Moraes, Processo 23070.000911/2011-70 - João Batista Pereira 70 
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Cabral, Processo 23070.002378/2009-66 - João Batista Pereira Cabral, Processo 23070.003795/2011-41 - 71 

Gecirlei Francisco da Silva, Processo 23070.003598/2011-21-Arthur dos Santos Mascioli, Processo 72 

23070.001017/2011-17 – Érico Douglas Vieira e Processo 23070.026818/2010-12 – Luís César de Souza. 73 

Todos com pareceres favoráveis, em discussão e em seguida em votação os processos foram aprovados com 74 

o registro da unanimidade dos votos. Nono Ponto da Pauta: SICAD: Prof. Fernando Ricardo Moreira - 75 

do Interesse do Curso de Matemática, relatado pelo Prof. Fábio Marineli, com parecer favorável. Em 76 

discussão e em seguida em votação o SICAD foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. 77 

Décimo Ponto da Pauta: SICAD: Profª. Renata Cristina de Souza Nascimento – do interesse do Curso 78 

de História – Relatora: Profª. Vânia Carmem Lima, retirado da pauta. Décimo Primeiro Ponto da Pauta:  79 

NAPP - NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO DO CAJ/UFG, do interesse da Psicóloga Aurélia 80 

Magalhães de Oliveira Souza e da Pedagoga Sinara Rosa Carvalho e Silva, relatado pelo Prof. Ari Raimann, 81 

parecer favorável com alguns questionamentos quanto ao local de funcionamento e necessidade de 82 

secretário. Em discussão o Prof. Roberto Menezes de Oliveira manifestou apoio e disse que a Coordenação 83 

do Curso de Psicologia está à disposição para parceria com os seus projetos de extensão. A Presidente disse 84 

que quanto ao local, elas já têm uma sala no casarão e quanto ao secretário, o CAJ terá um serviço de 85 

terceirização. Em votação o Núcleo foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Terceiro Ponto 86 

da Pauta: PROJETOS DE PESQUISA, relatados pela Comissão do Conselho Diretor e lidos pelo Prof. 87 

Fabiano Rodrigues de Melo. Foram relatados os seguintes Projetos: PROJETO DE PESQUISA: Modelos 88 

de nicho ecológico, distribuição potencial e efeitos das mudanças climáticas em espécies do Cerrado – 89 

Coordenadora: Profª. Levi Carina Terribile – do Interesse do Curso de Ciências Biológicas r; PROJETO DE 90 

PESQUISA: Avaliação do uso de rejeitos de mineração na produção agrícola do Sudoeste Goiano – 91 

Coordenador: Prof. Vilmar Antônio Ragagnin – do Interesse do Curso de Agronomia; PROJETO DE 92 

PESQUISA: Contos de mitologia: a difusão dos estudos clássicos no Ensino Médio – Coordenadora: Profª. 93 

Eliana Melo Machado Moraes – do Interesse do Curso de Letras; PROJETO DE PESQUISA: Projeto 94 

Mnémosine: estudos interdisciplinares sobre memória – Coordenador: Prof. Dirceu Luiz Hermann – do 95 

Interesse do Curso de Pedagogia; PROJETO DE PESQUISA: Potencial de utilização de carvão vegetal na 96 

composição de substratos para produção de essências nativas do Cerrado – Coordenador: Prof. Helder 97 

Barbosa Paulino – do Interesse do Curso de Engenharia Florestal; PROJETO DE PESQUISA: Efeito do 98 

fogo sobre o banco de sementes em áreas florestais e agricultáveis do município de Jataí-GO – 99 

Coordenadora: Profª. Daniela Pereira Dias – do Interesse do Curso de Engenharia Florestal; PROJETO DE 100 

PESQUISA: Germoplasma de milho: sobrelevação do valor genético – Coordenador: Prof. Edésio Fialho 101 

dos Reis – do Interesse do Curso de Ciências Biológicas;PROJETO DE PESQUISA: Comparação da 102 

qualidade do sono de universitários dos períodos matutino e noturno – Coordenador: Marcos Gonçalves de 103 

Santana – do interesse do Curso de Educação Física; PROJETO DE PESQUISA: Entre  o professor e o 104 

profissional: caminhos e descaminhos da Educação Física – Coordenador: Prof. Nestor Persio Alvim 105 

Agricola – do Interesse do Curso de Educação Física; PROJETO DE PESQUISA: Micropropagação de 106 

Guanandi (Calophynllyum brasiliense Cambessedes) – Coordenadora: Profª. Vanessa Cristina Stein – do 107 

Interesse do Curso de Ciências Biológicas; PROJETO DE PESQUISA: Doses de fósforo na 108 
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Sustentabilidade de Pastagens Consorciadas – Coordenadora: Profª. Vera Lúcia Banys – do Interesse do 109 

Curso de Zootecnia; PROJETO DE PESQUISA: Atenção à saúde de portadores de diabetes mellitus 110 

cadastrados na Unidade Básica de Saúde do Município de Jataí – GO – Coordenadora: Profª. Patrícia de Sá 111 

Barros - do Interesse do Curso de Fisioterapia; PROJETO DE PESQUISA: Avaliação do índice de 112 

tabagismo na comunidade do campus Jataí da Universidade Federal de Goiás – Coordenadora: Profª. Patrícia 113 

de Sá Barros – do Interesse do Curso de Fisioterapia; PROJETO DE PESQUISA: Avaliação da 114 

contaminação microbiana dos aparelhos de academias ginástica do Município de Jataí-GO – Coordenador: 115 

Prof. Alexandre Braoios – do Interesse do Curso de Biomedicina; PROJETO DE PESQUISA: Efeito da 116 

fragmentação e perda de área na distribuição e ocorrência de espécies de primatas em fragmentos florestais 117 

do Município de Goiânia-GO – Coordenador: Prof. Fabiano Rodrigues Melo – do Interesse do Curso de 118 

Ciências Biológicas; PROJETO DE PESQUISA: O bioma Cerrado como subsídio para prática da 119 

Educação Ambiental no Ensino Fundamental de escolas públicas de Jataí-GO – Coordenador: Prof. Regisnei 120 

Aparecido de Oliveira Silva – do Interesse do Curso de Ciências Biológicas; PROJETO DE PESQUISA: 121 

Violência de todas as formas: caracterização das notificações de violência no município de Jataí, sudoeste de 122 

Goiás – Coordenadora: Profª. Giulena Rosa Leite Cardoso dos Anjos – do interesse do Curso de 123 

Enfermagem; PROJETO DE PESQUISA: Linguagem cinematográfica: recurso na formação de psicólogos 124 

clínicos – Coordenador: Prof. Tales Vilela Santeiro – do Interesse do Curso de Psicologia, todos com 125 

pareceres favoráveis, em discussão e em seguida em votação os projetos foram aprovados com o registro da 126 

unanimidade dos votos. Sexto Ponto da Pauta: RELATÓRIO SEMESTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO: 127 

Profª. Luciana de Oliveira Berreta – do Interesse do Curso de Ciência da Computação – Relator: 128 

Comissão do Conselho Diretor; (Retirado da pauta), este processo não foi relatado, por não apresentar 129 

aprovação da coordenação do curso. Sétimo Ponto da Pauta: RELATÓRIO SEMESTRAL DE PÓS-130 

GRADUAÇÃO: Prof. Matheus de Souza Lima Ribeiro – do Interesse do Curso de Ciências Biológicas; 131 

Oitavo Ponto da Pauta: SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA O EXTERIOR: Profª. Levi 132 

Carina Terribile, do Interesse do Curso de Ciências Biológicas, relatados pela Comissão do Conselho 133 

Diretor e lidos pelo Prof. Fabiano Rodrigues de Melo, com pareceres favoráveis. Em discussão e em votação 134 

os processos foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. A Presidente solicitou aos 135 

coordenadores de cursos que lembrem os professores afastados de fazer os seus SICAD’s, pois no ano de 136 

2010 (dois mil e dez) alguns esqueceram de fazer. Décimo Segundo Ponto da Pauta: CURSO DE 137 

ESPECIALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA, relatado pela Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal, com 138 

parecer favorável, em discussão e em seguida em votação o processo foi aprovado com o registro da 139 

unanimidade dos votos. Décimo Terceiro Ponto da Pauta: ESTATUTO DA HUMANIZA 140 

CONSULTORIA JÚNIOR EM GESTÃO DE PESSOAS – UFG do Interesse do Curso de Psicologia – 141 

Relatora: Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira (Retirado da Pauta). Décimo Quarto Ponto da Pauta: 142 

PEDIDO DE MUDANÇA DE CARGA HORÁRIA: Profª. Graziele Alves Amaral – do Interesse do 143 

Curso de Psicologia, relatado pela Profª. Luciana Celeste Carneiro, parecer favorável. Em discussão a 144 

Presidente explicou que o Curso de Psicologia tem uma vaga DE proveniente da vacância da Profª. 145 

Alessandra Daflon, então o curso está absorvendo essa professora que é concursada para 20 (vinte) horas, 146 
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transformando sua carga horária para DE e o Curso ainda ficará com uma vaga 20 (vinte) horas para 147 

realização de concurso. Em votação a solicitação de mudança de carga horária foi aprovada com o registro da 148 

unanimidade dos votos. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que essa questão de mudança de 149 

carga horária vai continuar acontecendo, mas tem que verificar, pois às vezes sai um professor doutor e a 150 

coordenação fica com um mestre. A Presidente disse que parte do princípio que a decisão é da coordenação 151 

do curso e tem que avaliar, pois em muitas áreas o doutor não se fixa em Jataí. Então no caso dessa 152 

professora isso foi uma das coisas que pesou e, além disso, o trabalho que a professora desenvolve é muito 153 

importante. Disse ainda que tudo que a direção percebe que é estranho é verificado. Décimo Quinto Ponto 154 

da Pauta: PLANOS DE ENSINO: Educação Física e Saúde (Bacharelado, Licenciatura grade antiga e 155 

Licenciatura grade nova); Atletismo (Bacharelado), Jogos e Brincadeiras (Licenciatura) e 156 

Metodologia, Ensino e Pesquisa em Atletismo (Licenciatura) – do Interesse do Curso de Educação Física, 157 

relatado pela Profª. Cátia Regina Assis Almeida Leal. Em discussão e em seguida em votação os planos de 158 

ensino foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Sexto Ponto da Pauta: PLANO 159 

DE ENSINO DA DISCIPLINA OPTATIVA: Direito previdenciário – do interesse do Curso de Direito, 160 

relatado pela Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira. Em discussão e em seguida em votação o plano de 161 

ensino foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Sétimo Ponto da Pauta: 162 

PROCESSO Nº 23070.016475/2010-70: Liberação pré-requisito - Tiago dos Santos Caldeira – do 163 

interesse do Curso de Medicina Veterinária, relatado pelo Prof. Igo Gomes Guimarães, com parecer 164 

favorável a solicitação do acadêmico. Em discussão e em seguida em votação o parecer do relator foi 165 

aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Décimo Oitavo Ponto da Pauta: Comissão Eleitoral – 166 

Encaminhamentos para abertura de processo consultivo para direção do CAJ/UFG (gestão 2011 a 167 

2015) – A Presidente informou que a Profª. Alessandra Feijó Marcondes Viu esteve em Goiânia ontem em 168 

uma reunião com o Procurador para esclarecimentos. A Profª. Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que sua 169 

fala na reunião seria como Presidente da Comissão Eleitoral e não como representante de nenhuma categoria, 170 

disse que a comissão entendeu que hoje teria que fazer esclarecimentos e que as informações de hoje são 171 

conforme consulta à procuradoria, disse que foram juntamente com ela para Goiânia o Acadêmico Waldenir 172 

do Prado e a Técnica-Administrativa Maria Tereza Tomé de Godoy. A Profª. Alessandra Feijó Marcondes Viu 173 

iniciou sua apresentação dizendo que a eleição é realizada pelo Conselho Diretor, e que pode ser feita sem 174 

consulta ou com processo consultivo à comunidade universitária e disse que o CAJ pode adotar a ponderação 175 

que julgar necessária e que o momento da discussão seria agora. Disse que a consulta pode ser formal ou 176 

discricionária de acordo com a PROJUR a formal prevê 70% (setenta por cento) para docente, 15% (quinze 177 

por cento) para Técnico-administrativos e 15% (quinze por cento) para discentes. A Professora prosseguiu a 178 

apresentação dizendo que inicialmente o conselho deverá definir se será mediante consulta ou não. Se for 179 

consulta, aí decide se será formal ou discricionária, com base nisso a comissão sugere que esta questão seja 180 

levada aos pares para manifestação no dia 06/03/2011 (seis de março de dois mil e onze) e disse ainda que 181 

caberá ao conselho o ônus político da decisão, ou seja arcará com a consequência da escolha. A Profª. 182 

Alessandra Feijó Marcondes Viu solicitou que o Acadêmico Waldenir do Prado e a Técnica-Administrativa 183 

Maria Tereza Tomé de Godoy se manifestem enquanto comissão no que for necessário. A Técnica-184 
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Administrativa Maria Tereza Tomé de Godoy disse que as duas formas são legais, e o que o Procurador 185 

frisou bastante foi que o modelo utilizado pela UFG é de 1/3, 1/3,1/3 (um terço, um terço, um terço), por ser 186 

mais adequado. O Acadêmico Waldenir do Prado disse que cabe ao conselho definir uma forma mais correta. 187 

A Presidente disse que na consulta para reitor foi feita desta forma e que existem em Goiânia umas quatro ou 188 

cinco unidades que usam a consulta formal, o restante usa a discricionária. A Profª. Alessandra Feijó 189 

Marcondes Viu disse que a resolução eu regulamenta a eleição para Reitor não interfere na resolução do 190 

CAJ. A Presidente disse que o processo consultivo do Prof. Edésio Fialho dos Reis (ex-diretor do CAJ/UFG) 191 

e o da atual direção foi discricionário. A Profª. Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que  processo 192 

discricionário não precisa ser paritário. A Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira disse que tinha um dúvida, e 193 

gostaria de saber se foi perguntado ao jurídico se ele entende a votação do ficha limpa e as eleições. Disse 194 

que as normas podem ser alteradas, mas tem que ser dentro de um prazo, e qual é esse prazo? A Profª. 195 

Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que o CAJ tem liberdade para fazer essas alterações e segundo o 196 

Procurador o momento de fazer alterações seria agora. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse perguntou se foi 197 

consultado sobre os servidores da Fundação Educacional de Jataí poder votar ou não. A Profª. Alessandra 198 

Feijó Marcondes Viu disse que o direito de voto está vinculado aos servidores da UFG, que aposentados não 199 

tem direito a voto para diretor. Disse ainda que as dúvidas devem ser encaminhadas por escrito para a reitoria 200 

para que a procuradoria possa enviar uma resposta oficial. Neste momento a Presidente abriu a palavra para 201 

o Sr. João Pires (Diretor do SINT/UFG), para que ele falasse representando os servidores Técnico-202 

Administrativos. O Sr. João Pires cumprimenta todos e agradece a Profª. Silvia pelo espaço, disse que o 203 

SINT tem acompanhado sempre esse debate, há vinte e seis anos, dentro da universidade e que se criou uma 204 

tradição o voto paritário e se fosse aplicar o peso um por um, a influência dos alunos seria muito grande e a 205 

minimização dos docentes, então a paridade veio para fortalecer a democratização dentro da UFG, disse que 206 

de vez em quando se depara com estes questionamentos, geralmente nas questões casuístas. Disse que ao 207 

longo da trajetória da UFG não há nenhum fato que manche a questão dos processos. Disse a lei foi feita em 208 

um período que o jogo era de acumulação de força das gestões administrativas e que este foi um feito 209 

questionado e condenado nas discussões. Disse que a UFG é um espaço privilegiado para debates e que no 210 

entendimento do SINT a UFG e o CAJ vivem um momento primordial. Disse que o CONSUNI está 211 

discutindo o estatuto e regimento da UFG e que a alteração dos pesos nesse momento seria vergonhoso. Em 212 

seguida ele falou aos conselheiros que o SINT veio fazer um apelo ao conselho para fortalecer nesta questão 213 

da eleição. O Prof. Samuel Mariano Gislon da Silva perguntou se o Sr. João Pires defende que seja 1/3, 214 

1/3,1/3 (um terço, um terço, um terço), mas que concorda que o número de professores é muito grande, pois 215 

aqui o voto de um técnico-administrativo valerá quatro votos de professores. O Sr. João Pires respondeu ao 216 

questionamento da Profª. Cecília Nunes Moreira quanto ao pessoal da FEJ votar, ele disse que na eleição 217 

passada o Vice-Reitor elaborou um laudo, que prevê que são eleitores e participam do processo de escolha os 218 

professores e técnico-administrativos do quadro da UFG. O Prof. Fábio Marineli disse que em relação a 219 

70/15/15 (setenta, quinze, quinze) dá quase a proporção de um por um. O Prof. Giovanni Cavichioli 220 

Petrucelli fez uma pergunta, disse que a UNE faz uma eleição sem ser paritária, nem nada então ele solicita 221 

aos alunos que vão cutucar a UNE, pois a paridade não existe. Disse ainda que outro questionamento é que 222 
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se 50 (cinquenta) técnico-administrativos votarem em um candidato ele estará eleito, e isso não é 223 

democracia. O Sr. João Pires disse que esse debate não é democrático, o democrático seria que todos tenham 224 

as mesmas condições. Disse que os técnico-administrativos têm opiniões e ideias e que o papel do candidato 225 

é passar as propostas para ver quem eles ganham. O Técnico-administrativo Marcos Humberto Silva de Assis 226 

disse que tem que parar com a definição de técnicos e professores, pois todos são servidores da UFG, disse 227 

ainda que o processo foi sempre dessa forma. O Prof. Fábio Marineli disse que na proporção da quantidade 228 

de professores e técnicos ficaria quase um por um, então ele não estava entendendo como isso está ferindo a 229 

categoria. O Prof. Vilmar Antônio Ragagnin disse que discordava do Prof. Giovanni, disse que cinquenta 230 

técnico-administrativos não elegem o diretor e outra colocação é que ele não entende porque os alunos não 231 

são colocados nessa jogada, disse para colocar o aluno na jogada para ver quanto dá a conta. O Prof. Dirceu 232 

Luiz Hermann disse que entende que as três categorias fazem parte da UFG e que todas existem de acordo 233 

com a existência da outra, e o sentido da eleição e que os candidatos façam uma proposta adequada à 234 

comunidade universitária, e sendo assim 30% (trinta por cento) de cada categoria só vota 30% (trinta por 235 

cento), e tem o restante para ser conquistado. Disse ainda que a conta deveria ser feita com a relação do 236 

número de alunos. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse que em nenhum momento o professor quer impor 237 

condições, só quer que seja justo, e que não é justo quatro técnicos valerem o voto de um professor, falou 238 

para os técnicos que não quer valer mais, quer valer a mesma coisa. Disse que no caso dos alunos eles são 239 

passageiros na universidade. Disse ainda que não é justo, pois os professores que carregam a universidade. O 240 

Prof. Dirceu Luiz Hermann respondeu que o que ganha eleição não é a matemática é a política e o que está 241 

sendo feito aqui e um exercício político. Disse que não tem argumento neutro, cada um acha que sua posição 242 

é mais democrática, e quanto ao fato de ser passageiros, o sentido de estarmos aqui é justamente em função 243 

dessas pessoas passageiras. Disse que na eleição anterior foi paritária. O Acadêmico João Victor de Souza 244 

Cyrino agradeceu a presença dos estudantes e disse que é necessário que a igualdade seja reconhecida na 245 

eleição paritária, pois os estudantes não são passageiros na sociedade, são atuantes e disse que não quer sair 246 

da universidade com a impressão de que os alunos estão prejudicados de qualquer jeito. O Prof. Giovanni 247 

Cavicholi Petrucelli disse que com 83% (oitenta e três por cento) de um seguimento ganha a eleição, pois 248 

este valor ao ser multiplicado por 1/3 (um terço) equivale a um índice de 0,27 (zero vírgula vinte e sete) 249 

sendo que para se eleger é necessário 0,5  (zero vírgula cinco) mais 1(um) voto de qualquer segmento. O 250 

valor 0,27 (zero vírgula vinte e sete) corresponde a 54% (cinquenta e quatro por cento) do necessário para 251 

que o diretor vença, ou seja apenas 50 (cinquenta) pessoas poderiam ter um peso de mais da metade dos 252 

votos necessários e disse que este peso é muito grande para uma porção pequena de pessoas e que um 253 

número reduzido de votos não pode ganhar e que na eleição passada quem elegeu a direção foram os 254 

técnicos. A Presidente disse que na eleição passada os votos dos professores ficaram empatados, que ganhou 255 

nos votos dos técnicos e perdeu nos votos dos alunos, então não foram só os técnicos que a elegeram, 256 

professores e alunos votaram também. A Técnica-administrativa Anne Oliveira disse que quanto a fala da 257 

Profª. Cecília que os professores continuam aqui, ela tem a dizer que os técnicos também continuam, mas se 258 

agora a definição for por 70/15/15 (setenta, quinze, quinze) quem definirá as eleições serão os docentes e 259 

quanto aos alunos que ela disse que são passageiros, os alunos ficam aqui pelo menos quatro anos e o Reitor 260 
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da UFG é um ex-aluno da UFG. A Presidente disse que é perigoso ficar menosprezando uma categoria, pois 261 

pensar que todos vão votar em um candidato, não é bem assim. O Prof. Gecirlei Francisco da Silva disse que 262 

já que tem a liberdade de alterar os valores por que não faz a proporcionalidade correta para um técnico ser 263 

igual a um professor e faz a proporção dos alunos, diz que na realidade de hoje 70/15/15 (setenta, quinze, 264 

quinze) daria mais ou menos um ponto dois. Disse ainda que discutir valor tudo bem, mas tem que ter 265 

democracia. O Sr. João Pires disse que achou muito ruim a fala da Profª. Cecília, disse que a fala foi 266 

carregada de discriminação, pois professores e técnicos contribuem e os discentes não são passageiros, pois 267 

todos eles já passaram por aqui, são cidadãos em formação, disse que o Conselho não pode concordar com a 268 

argumentação da professora, pois há muita discriminação. Disse que quanto a paridade foi a forma mais justa 269 

encontrada. O Prof. Gecirlei Francisco da Silva disse que para encerrar e passar para a frente que o colega 270 

apresente uma situação democrática. A Profª. Alessandra Feijó Marcondes Viu falou que quanto a eleição 271 

para reitor considera os servidores de todas as unidades, disse que o CAJ irá ter uma resolução própria e que 272 

uma vez que estabelecer a forma de consulta e o Conselho Diretor julgar procedente poderá nomear o 273 

segundo lugar se achar que não é procedente. Disse que a diferença de proporcionalidade tem algum 274 

fundamento e que para pleitear a democracia tem que ter valores para aprovação, tem que quantificar quanto 275 

cada peso representa em cada seguimento. Neste momento um representante do SINT questionou se a Profª. 276 

Alessandra é da comissão e se está ignorando todo o debate. A Profª. Alessandra Feijó Marcondes Viu 277 

respondeu que manifestou seu entendimento, mas não o apoio, disse que trouxe informações buscadas junto 278 

a assessoria jurídica e que apenas reproduziu as informações que o procurador passou e que não estava 279 

defendendo ou favorecendo uma categoria. A Técnica-administrativa Carolina Oliveira e Oliveira disse que 280 

ela é Pedagoga, professora e Técnica-administrativa, e que entende que quando coloca 1/3, 1/3,1/3 (um terço, 281 

um terço, um terço) irá exprimir a ponderação e se os 215 (duzentos e quinze) professores votarem em um 282 

candidato eles elegem o candidato e se todos os alunos votarem em um candidato eles o elegem também. 283 

Disse que essa proporção é a forma mais democrática de resolver a questão. O Prof. Kleber Fernando Pereira 284 

propôs que a comissão eleitoral dentro da proporção de um por um, passasse uma proposta. O Prof. Gecirlei 285 

Francisco da Silva sugeriu um voto de professor igual a um voto do técnico, igual a 40(quarenta) votos de 286 

alunos. O Prof. Kleber Fernando Pereira disse que não fez uma proposta, ele queria sugestões. A Presidente 287 

disse que na próxima reunião as propostas serão discutidas e que hoje pode tomar uma decisão de faz 288 

consulta ou não. Em primeiro a votação se será realizada a consulta, foi registrada a unanimidade dos votos. 289 

Depois em votação para não haver consulta, não foi registrado nenhum voto. A Presidente disse que as 290 

propostas poderão ser enviadas para a comissão ou para a secretaria executiva. O Prof. Dirceu Luiz Hermann 291 

falou da questão da FEJ, que na última eleição os servidores votaram, e que há trinta anos o CAJ conta com a 292 

FEJ, então ele questionou como o conselho vê esta questão, pois os professores da FEJ cumprem todas as 293 

funções dentro do CAJ, e fizeram concurso público para isso. O Prof. Gecirlei Francisco da Silva questionou 294 

se o vínculo é discriminado. A Profª. Alessandra Feijó Marcondes Viu disse que o termo é quadro efetivo a 295 

UFG. A Presidente disse que a questão da FEJ poderá ser levantada novamente com parecer da reitoria e/ou 296 

procuradoria. Disse ainda que na próxima semana serão feitas as apresentações das propostas e na outra 297 

reunião as propostas serão votadas, ou decide na semana que vem se já vota ou não. Décimo Nono Ponto da 298 
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Pauta: Definição do Novo Curso REUNI – A Presidente explicou que o CAJ estava na fase de implantação 299 

do último curso do REUNI, a principio seria o Curso de Artes Visuais, mas por motivos diversos e 300 

inviabilidade este terá que ser substituído. Informou que recebeu quatro propostas: Curso de Turismo 301 

(proposta do Curso de Geografia), Curso de Administração (proposta do Curso de Agronomia), Curso de 302 

Engenharia Civil (proposta do Curso de História) e Química Bacharelado (Proposta do Curso de Química). 303 

Disse que o curso selecionado terá 10 (dez) vagas para professores, 6 (seis) para técnico-administrativos, um 304 

valor de capital de mais ou menos R$ 889.000,00 (oitocentos e oitenta e nove mil reais) para os quatro ou 305 

cinco cursos do REUNI e no próximo ano mais ou menos R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para todos. 306 

Em obras o curso tem quinhentos metros quadrados. Para a definição desse curso foram criados critérios em 307 

função dos recursos disponíveis, tanto financeiros, quanto de pessoal. Neste momento a Presidente passou a 308 

palavra para a Profª. Cecília Nunes Moreira (Presidente da comissão que avaliou o novo curso REUNI), a 309 

Profª. Cecília Nunes Moreira iniciou sua fala relembrando que os critérios foram aprovados em 03/11/2010 310 

(três de novembro de dois mil e dez) e as propostas foram recebidas até 15/12/2010 (quinze de dezembro de 311 

dois mil e dez) e agora após as férias a comissão analisou as propostas.  A Presidente informou aos 312 

conselheiros que recebeu documentos com um manifesto do município sobre os cursos que a comunidade 313 

quer. Disse que a fala do representante da Câmara Municipal e OAB será sobre isso. O Sr. Silmar 314 

(representante da Câmara Municipal e OAB) disse que a discussão tem que ultrapassar as fronteiras do CAJ, 315 

pois e de interesse da sociedade. Disse que a população Jataiense está ansiosa para que o Curso de 316 

Engenharia Civil venha para cá, e que em nome da OAB ele entende que o CAJ está em função da sociedade 317 

jataiense então eles tem que ser ouvidos. A Profª. Maria Cristina Cardoso Pereira questionou aos 318 

representantes da Câmara Municipal, como eles chegaram a essa demanda com que números. O Prof. 319 

Giovanni Cavichioli Petrucelli perguntou se eles têm o número da pesquisa, se os dados são registrados, ou 320 

seja, se a pesquisa foi registrada. O Sr. Silvon disse que independente de ser oficial é notória a necessidade 321 

deste curso em Jataí, pois a demanda em obras é muito grande. Disse que a carência destes profissionais é 322 

muito grande no mercado da construção civil. Disse ainda que recebeu um manifesto assinado por todas as 323 

autoridades de Jataí e representantes de classe e pediu que fosse avaliado o pedido da comunidade. O 324 

Vereador Luiz César agradeceu a oportunidade e disse que percebeu que os debates aqui são acirrados, e 325 

falou que quanto a FEJ, todos sabem o quanto ela é importante para a sociedade, que alguns dizem que tem 326 

que acabar com a FEJ, mas que os vereadores não entendem assim, pois sabem o quanto a FEJ é importante 327 

para o CAJ. Falou que o anseio para a implantação do Curso de Engenharia Civil era muito grande, e que 328 

receberam várias solicitações para que o curso venha para Jataí, disse que o curso é necessário na cidade, e 329 

que falou com o Reitor sobre o assunto e que ele disse que iria estudar a questão. Pediu que os conselheiros 330 

olhassem a proposta com carinho pensando na comunidade jataiense. A Presidente disse que a Prefeitura se 331 

comprometeu com toda a estrutura física que o curso precisar (construções e obras). Neste momento um 332 

representante da Câmara Municipal disse que antes o aluno saia do interior para a capital, e hoje isso está 333 

invertendo, pois Jataí está se tornando referência e estudos universitários na região Centro-oeste e este curso 334 

iria fortalecer o CAJ. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que como conselheiro, acha muito bom 335 

esse diálogo entre a universidade e a Prefeitura. Disse que a possibilidade de trazer engenharias é importante 336 
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e questionou o que a Câmara Municipal pode construir em questão de metros quadrados, perguntou se eles 337 

estão dispostos a construir, se estão dispostos a encarar outros tipos de engenharia? Disse também tem 338 

equipamento desse curso que custa mais de um milhão e que para implantar esse curso necessitaria de pelo 339 

menos trinta milhões e se a Prefeitura der isso, ele retira a proposta do Curso de Química. Disse que o PDI 340 

(Plano de Desenvolvimento Institucional) tem metas até 2015 (dois mil e quinze) e que nessas metas prevê a 341 

implantação do Curso de Engenharia Civil. A Presidente disse que já se fala que o governo federal irá lançar 342 

um REUNI 2 (dois), e que no momento oportuno esse curso será implantado com o recurso e quantidade de 343 

professores suficientes, disse que o curso vai aparecer no momento certo, pois a Universidade tem que ser 344 

responsável com suas decisões. Disse ainda que estava ouvindo a Câmara, mas que a Prefeitura não poderia 345 

adquirir equipamentos para o CAJ. O Vereador Luiz César  disse que o curso iria começar sem estrutura, mas 346 

muitos cursos começaram sem estrutura, disse que pode lutar para conseguir estrutura e equipamentos. O 347 

Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que a Universidade colocou esse curso no PDI e outros cursos, e o 348 

CAJ tem que seguir esse documento, a proposta já está no MEC, então se tiver paciência daqui um o CAJ 349 

pode associar com  Prefeitura para implantar o curso. Disse que formar engenheiros para construir casas, não 350 

adianta, pois o IFG tem o Curso Técnico de Edificações que já faz isso. Então tem que se formar engenheiros 351 

capacitados a construir grandes obras como, por exemplo, igual a ponte que do rio Paraná que liga Aparecida 352 

do Taboado a Santa Fé. Para se construir obras de grande porte é necessário um curso de qualidade com bons 353 

recursos, caso contrário teremos um curso de baixa qualidade "meia sola". Disse que a demanda é relativa, 354 

pois se perguntar sobre a abertura de vários cursos terá enormes abaixo assinados. O Prof. João Batista 355 

Pereira Cabral disse que a iniciativa é bem vinda, mas ele pede para a Prefeitura resolver a questão da FEJ 356 

em trinta ou noventa dias, pois a FEJ está aqui com o problema há trinta anos e não tem seus problemas 357 

resolvidos. A Profª. Renata Cristina disse que a proposta foi encaminhada pelo curso de História, mas não foi 358 

para resolver problemas do curso, mas para atender uma demanda da sociedade e deve ser levada em 359 

consideração. Disse que nenhum curso começou com recursos ou o CAJ não teria nenhum curso. O Prof. 360 

Gecirlei Francisco da Silva disse que é favorável ao curso, mas o CAJ não te condições agora. A Profª.Maria 361 

Cristina Cardoso Pereira disse que a Universidade é Federal, então tem que atender a demanda nacional, 362 

disse que percebeu que tem curso com baixa demanda por falta de conhecimento do curso e que a 363 

Universidade Federal tem que abrir cursos mesmo que não tenha demanda, mas para atender a sociedade. 364 

Em seguida ela questionou a Câmara por que a FEJ estava sem receber a tanto tempo, disse que 365 

provavelmente terá uma greve e todos devem aderir, pois é muito injusto. O Vereador Luiz César disse que a 366 

Prefeitura cumpre com a parte dela, mas tem a parte do estado, e a questão é política. O Acadêmico João 367 

Victor de Souza Cyrino disse que se realmente a prefeitura quiser ajudar, existe outras formas de ajudar. 368 

Disse que o estudante chega aqui e não encontra casa, o transporte coletivo é precário é inviável viver em 369 

Jataí como estudante, a ajuda para o CAJ não será trazer um curso de grande impacto. O Prof. Giovanni 370 

Cavichioli Petrucelli disse que o Curso de Licenciatura em Química forma pessoas para a indústria, então 371 

precisa de um poder público que atenda a demanda, que ajude na educação, então ele disse que iria fazer um 372 

pedido aos vereadores que paguem decentemente os professores para que eles não deixem o ensino. Neste 373 

momento a Profª. Cecília Nunes Moreira passou para a apresentação da planilha, informou que o Curso de 374 
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Turismo foi desclassificado, pois não atingiu a demanda mínima. Em seguida ela listou as propostas: Em 375 

primeiro lugar o Curso de Química, em Segundo lugar o Curso de Administração e em Terceiro lugar o 376 

Curso de Engenharia Civil (a ata com o resultado será anexada ao final desta ata). O Prof. Giovanni 377 

Cavichioli Petrucelli agradeceu o trabalho da comissão e disse que não era a primeira vez que o Curso de 378 

Química ficava em primeiro lugar. Disse que no PDI em vigor até o ano de dois mil e doze, diz que o Curso 379 

de Química é bacharelado e licenciatura, então o curso precisa implantar o bacharelado. A Presidente disse 380 

que conforme definido em conselho o curso melhor pontuado será o curso implantado e que isso fosse 381 

registrado em ata. O Prof. Vilmar Antônio Ragagnin disse que teria um protesto a fazer, pois no item cinco 382 

Curso de Administração ficaria com uma nota bem melhor que um. A Profª. Cecília Nunes Moreira disse qe 383 

foi tudo matemática. Disse que pode continuar dessa forma para o bom senso. A Profª. Renata Cristina disse 384 

que dos quatro cursos, três não existem e o único que já existe ganhou, e pediu que fosse registrado. Em 385 

seguida a Presidente solicitou a votação para referendar o resultado obtido pela comissão, em votação foram 386 

registrados 20 (vinte) votos favoráveis, 2 (dois) contrários e 3 (três) abstenções.  Nada mais havendo a tratar, 387 

o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião às 17:35 horas (dezessete horas e trinta e cinco minutos), da 388 

qual, para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, lavrei a presente ata que, lida e se achada em 389 

conforme, segue assinada pela Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros  presentes à discussão e  390 

votação.................................................................................................................................................................. 391 
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