
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ

ATA Nº. 005/2019/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ

REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2019.

PROCESSO SEI N.º 23070.020158/2019-96

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil  e dezenove às quatorze horas e dez 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. Ari Raimann, Subchefe da Unidade Acadêmica Especial de Educação;  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.

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;  Prof.ª  Maria  Cristina  Cardoso  Pereira,  Chefe  da  Unidade

Acadêmica Especial  de Ciências Sociais Aplicadas; 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; Prof.  Raimundo

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

Aparecida Benite Ribeiro, Coordenadora de Graduação; Técnica Administrativa Silviany da Silva Coutinho

Guimarães, Representante dos Técnicos Administrativos; 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:  Convite  aos  conselheiros  para

participação no 1.º Fórum de Desenvolvimento Econômico do Sudoeste Goiano - O Presidente convidou a

todos os conselheiros para participação no 1º Encontro de Desenvolvimento Econômico do Sudoeste Goiano

e  informou  que  em  seguida  será  realizada  a  inauguração  do  conjunto  de  laboratórios  multiusuários

financiado  pela  FINEP  (Financiadora  de  Estudos  e  Projetos). Segundo  Informe:  Implantação

Universidade Federal de Jataí – O Presidente disse que na última visita à Brasília ele buscou informações

sobre o andamento do processo e as informações recebidas foram que estavam trabalhando em um projeto de

lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional, para criação de novos cargos CD1. Segundo Ponto da Pauta:
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Apreciação e aprovação de atas dos dias: 24/04/2019; 29/05/2019 e 05/06/2019. Em apreciação a ata do

dia 24 de abril de 2019, a Bibliotecária Anne Oliveira disse que seu nome estava na lista dos presentes na ata

e ela não estava na reunião, então, solicitou a retirada de seu nome. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa

solicitou a correção na linha de número 209 (duzentos e nove), onde diz: “O Prof. Raimundo Agnelo Soares

Pessoa disse que questionou a metodologia ara distribuição de diárias”; Substituir por: “O Prof. Raimundo

Agnelo Soares Pessoa questionou a metodologia para distribuição de diárias”. Em apreciação a ata do dia 29

de maio de 2019 e 05 de junho de 2019, não houve alterações e/ou correções para essas duas atas. Em

votação as três atas foram aprovadas com o registro de 15 (quinze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção.

Terceiro Ponto da Pauta: Homologação Ad referendum: Processo 23070.018727/2019-33 – Solicitação

de realização do evento/atividade: Evento Junino do interesse da Coordenação de Extensão e Cultura

REJ/UFG, relatado pelo Administrador Ricardo Porto Simões Mathias e lido pelo Prof. Fernando Paranaiba

Filgueira: “Ao Conselho Gestor da Regional Jataí/UFGA par de cumprimentá-los, servimo-nos do presente

com a finalidade de informar sobre a avaliação do evento realizado no dia nos dias 21 e 22/06/2019 de

acordo  com  as  diretrizes  da  Resolução  –  CONSUNI  n.º40/2017.  O  evento/atividade  "Evento  Junino"

realizado nos dias 21 e 22/06/2019, com início às 19 horas, sendo de responsabilidade da Atlética Caótica.

De acordo com a regulamentação, o evento atende as diretrizes da Resolução – CONSUNI nº 40/2017 e por

esse motivo manifestamos favoráveis à realização do evento”. Em votação o parecer favorável foi aprovado

com o registro de 15 (quinze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção. O Prof. Fernando Paranaiba Filgueira

parabenizou a Coordenadora de Extensão e Cultura, Michaela Andréa Bette Camara pela iniciativa e por

trazer de volta esse evento, tão importante para a regional.  Quarto Ponto da Pauta: Apresentação nova

estrutura  da  Secretaria  de  Gestão  Acadêmica  da  Regional  Jataí  da  UFG .  O  Presidente  iniciou  a

apresentação  e  nesse  momento  o  Prof.  Ari  Raimann  disse  que  considerando todo o  debate  sobre  nova

estrutura, que tem a ver com a gestão, com a mobilização, deslocamento de servidores, então esse debate em

seu  entendimento  precisava  passar  pelas  bases,  pois  embora  via  que  aqui  se  tratava  apenas  de  uma

apresentação,  mas  toda  apresentação  no  Conselho  Gestor  tem um peso  quase  deliberativo  e  disse  que

gostaria de deixar isso registrado. Prosseguiu dizendo que tinha por determinação do Conselho Gestor a

criação dos GT's que eram grupos de trabalho para pensar na nova gestão e organização da universidade,

disse que fazia parte do grupo da gestão e que não recebia mais convocações para participação nesses grupos

há muito tempo, então não poderia admitir que um assunto desse, mesmo que fosse uma apresentação viesse

para o Conselho Gestor sem que as bases tivessem ciência disso. Disse que veio de última hora para a

reunião de hoje, pois a chefe não pôde vir, então que se fosse feita alguma apresentação que não tivesse

caráter deliberativo. O Presidente respondeu que não havia nenhum grupo de trabalho em andamento no

presente momento e que foi estruturada nesse conselho uma comissão de acompanhamento do processo de

implantação  da  Universidade  Federal  de  Jataí  e  caberia  também  a  essa  comissão  deliberar  sobre  a

estruturação ou não dos trabalhos dos grupos. Disse que não estava colocando nada novo, o que estava

apresentando, apesar de ser apresentado como uma nova estrutura, era na verdade a questão funcional do que

representava uma secretaria de gestão acadêmica diferente do que acontece hoje na Universidade Federal de

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68



Goiás, onde a secretaria de gestão acadêmica não faz o trabalho de forma correlacionada, pois a secretaria de

gestão acadêmica teria que trabalhar o ensino em todas as suas esferas, para o andamento e autuação de

processos dentro da instituição em um trabalho de forma conjunta, seja para alunos de graduação, ou para

alunos de pós-graduação e isso já ocorria em várias universidades federais, as melhores já utilizavam essa

forma de trabalho. A Prof.ª Vera Lúcia Banys disse que infelizmente, mais uma vez os coordenadores de pós-

graduação e pesquisa não estavam levando essas informações para suas unidades, disse que esse assunto foi

apresentado na câmara em 11/04/2019 (onze de abril  de dois mil e dezenove) e a Coordenação de pós-

graduação e a gestão entenderam que a gestão de dados acadêmicos da graduação e pós-graduação não

poderiam ser separados, falou que em todas as melhores universidades do país o controle acadêmico era

único, por ser acadêmico. Prosseguiu dizendo que já foi criado um estudo que foi apresentado, discutido e

estava na fase final de implementação de formulários. A Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro disse que

para reforçar a fala da professora, o assunto foi apresentado também na Câmara de Graduação e que não

houve questionamentos, então ela entendia que esses coordenadores deveriam ter levado isso a seus pares. O

Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que estudou em Campinas e que lá utilizavam esse formato, disse

que não sabia se esse era um bom exemplo, mas que lá era um local que isso funcionava, falou que a unidade

dele estava sabendo do assunto e que não via nada contra uma estruturação dessa forma, mas também não via

problemas em debater sobre o assunto. O Prof. Ari Raimann disse que foi definido em Conselho Gestor a

comissão que visitaria outras instituições, os grupos de trabalho foram criados para trabalhar nas bases e não

dava para utilizar o argumento de que o assunto já foi discutido nas câmaras, pois essas não eram o foro para

esses assuntos, as informações não chegaram nos grupos de trabalho, não chegaram nas bases. A Técnica

Administrativa  Estael  de  Lima Gonçalves  falou  sobre  os  processos  que estavam ocorrendo e  disse  que

estavam trabalhando no que foi proposto em um plano de gestão. O Prof. Diego Augusto Diehl falou da

importância de que todos fossem informados dentro das unidades e que parecia que haviam impactos na

graduação e pós-graduação e que ele gostaria de saber se houve debate na Coordenação de Graduação e onde

isso foi deliberado, pois só informar não seria suficiente, e questionou se a intenção seria aprovar hoje para já

colocar em prática no próximo semestre? Haveria algum impacto em não deliberar isso hoje para que as

unidades pudessem amadurecer esse debate? Havia a possibilidade de implementação futura? Então, seria

importante que os colegas fossem consultados.  O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que uma

questão era a equiparação das câmaras similares com o CEPEC em Goiânia e assim desafogar o Conselho

Gestor, mas achava que competia ao Conselho Gestor a iniciativa de colocar a forma que será feita, disse que

não se lembrava de ter delegado o que era de competência exclusiva do Conselho Gestor para as câmaras,

pois dizem que os  representantes não levavam as informações,  mas aqui  era  o último lugar  que ficava

sabendo. O Prof. Christiano Peres Coelho disse que vários pontos foram colocados, mas que era notório a

falta de comunicação aqui dentro, e que hoje tinham um sistema que estavam aprendendo a lidar com ele e

questionou se dentro desse processo foi encaminhado um ofício circular a todas as unidades? No sistema SEI

(Sistema Eletrônico de Informação) tinha uma solicitação para que fosse discutido nos colegiados? Disse que

muitas pessoas não sabiam utilizar o SEI (Sistema Eletrônico de Informação) e uma pergunta era isso, veio
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um processo no SEI (Sistema Eletrônico de Informação)? Se não, poderia partir daí. A Prof.ª Cecília Nunes

Moreira disse que tinha um processo no SEI (Sistema Eletrônico de Informação) desde 11/04/2019 (onze de

abril de dois mil e dezenove), disse que as coisas mudaram um pouco e as câmaras eram sim deliberativas e

o que faltava era  que os representantes levassem as informações aos  pares.  O Prof.  Américo Nunes da

Silveira Netto disse que tinha muita coisa que os colegiados precisavam saber, mas na questão de gestão

tinham que  trazer  para  o  conselho,  pois  isso  poderia  impactar  por  exemplo,  os  secretários,  então  era

necessário discutir, precisavam dialogar sobre o assunto. O Presidente disse que gostaria de apresentar o que

trouxe para abrir a discussão, mas não teve tempo de apresentar o que era de novo e que não tinha nada a ver

com a  implementação  da  Universidade  Federal  de  Jataí  e  que  não  era  modelo  Unicamp  ou  de  outra

instituição, era a gestão 2015 (dois mil e quinze) a 2019 (dois mil e dezenove) que chegou a essa proposta,

não estava sendo criado nenhum órgão, a secretaria já existia. Não tinha nada a ver com Grupo de Trabalho,

os grupos pararam. E a gestão estava em andamento até 19/10/2019 (dezenove de outubro de dois mil e

dezenove). Quanto as câmaras sim, precisavam de mais diálogo dos membros com suas unidades. Quanto a

impactos diretos e indiretos não haverá impacto novo que envolva novos servidores. Quanto a mudança de

local, havia uma proposta do Centro de Gestão Acadêmica vir para o Jatobá e pretendia fazer isso ainda

nessa gestão. E disse ainda que não havia processo no SEI (Sistema Eletrônico de Informação), após várias

discussões  o  Presidente  disse  que  fazia  o  compromisso  de  trazer  documentação  a  ser  apresentada  no

Conselho Gestor e com a presença da Coordenadora do Centro de Gestão Acadêmica a Prof.ª Ana Carolina

Gondim Inocêncio. O Prof. Ari Raimann disse que não estava discutindo o mérito e sim o processo, e a

decisão que estava sendo tomada quanto a esse processo tinha implicações jurídicas, pois se essa gestão

estava  encerrando  seus  trabalhos  em outubro,  mesmo  que  diga  que  não  tem nada  a  ver  com a  nova

universidade, tinha tudo a ver,  ou o conselho teria a coragem de desfazer aqui a decisão dos grupos de

trabalho? Disse  que era  defensor  da universidade democrática,  então ou democratizava os processos ou

centralizava. O Presidente disse que trabalhava sua gestão como Regional Jataí da Universidade Federal de

Goiás  e  não como implantação da Universidade Federal  de  Jataí.  Quinto Ponto da Pauta:  Discussão,

encaminhamentos e formação da comissão eleitoral para o processo consultivo referente à Gestão da

Direção Regional Jataí/UFG – 2019-2023 – O Presidente disse que na última reunião do Conselho Gestor

deixou o encaminhamento para a formação da Comissão eleitoral, que será responsável pelo todo o trâmite

do processo, então foi solicitado aos colegas o envio de nomes para formação da comissão e de acordo com

comissões anteriores a formação era de dois docentes, dois discentes e dois técnicos administrativos. Disse

que os Centros Acadêmicos foram consultados e que os Discentes João Elias e Leandro estavam presentes,

então  o  Presidente  consultou  os  conselheiros  se  poderia  abrir  o  direito  a  voz  para  os  Discentes,  os

conselheiros concordaram. O Presidente prosseguiu informando que foi encaminhado um e-mail a todos os

Centros  Acadêmicos  solicitando  a  indicação  de  nomes,  mas  não  obteve  retorno  direto  de  um  Centro

Acadêmico, mas estavam cientes de um processo de eleição para um DCE (Diretório Central dos Estudantes)

e essa comissão procurou a Direção para solicitar apoio e a Direção solicitou apoio para a indicação dos

nomes, e recebemos dois nomes do Discente João Elias Damasceno, do Curso de Direito e Leandro Santos
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Silva, do Curso de História. Disse que ontem recebeu a informação da indicação da Unidade Acadêmica

Especial de Ciências da Saúde, da Discente Renata Vitorino Borges, do Curso de Medicina. Após essas

informações o Presidente abriu a discussão para encaminhamentos, pois tinham três nomes. O Prof. Luis

Antônio Serrão Contim disse que sobre o processo, alguns conheciam, outros não, mas a própria pauta já traz

uma palavra  que incomoda bastante:  comissão eleitoral.  Disse  que nas instituições não existia  processo

eleitoral, mas quem indicava o novo nome era o Conselho Gestor. Em seguida o Professor sugeriu que esse

processo ficasse afastado dos Conselhos deliberativos da regional, pediu que fosse retirado o termo comissão

eleitoral e fosse colocado processo consultivo, pois isso poderia ser contestado depois, então deveria ser fora

do Conselho Gestor de forma separada, como era feito em Goiânia pelos órgãos representantes, sindicatos e

estudantes, então poderia definir essa composição, mais para evitar problemas, deixaria o processo com as

entidades de representação. O Presidente fez a leitura de parte do regimento da universidade: o Capítulo IV

Das Eleições, das Representações e das Substituições em seu Art. 40. As eleições no âmbito da UFG serão

convocadas:  §  3º  No processo de escolha do Diretor  e do Vice-Diretor  de Regional,  a  convocação das

eleições observará a antecedência mínima, de acordo com a legislação em vigor, e o processo eleitoral será

estabelecido  pelo Conselho  Gestor  da  Regional.  O Prof.  Raimundo Agnelo Soares  Pessoa disse  que se

entendeu bem a ponderação do Prof. Luis Antônio Serrão Contim era de que as entidades a cada quatro anos

cuidarão desse pleito e se levassem em consideração o estatuto, na leitura do professor então os sindicatos e

órgão  representativos  virariam órgãos  executivos  legais,  disse  que  isso  era  uma  dúvida  mesmo  e  que

desconhecia  esse  procedimento.  O  Prof.  Luis  Antônio  Serrão  Contim  disse  que  só  lembrando  que  a

legislação era muito clara, o processo consultivo não era institucional e era isso que ele estava colocando,

tanto  que a  única coisa  que o  processo consultivo fazia  era  sugerir  ao  Conselho  Gestor  os  nomes  e  o

Conselho  Gestor  poderia  acatar  ou  não,  ou  até  mesmo  sugerir  nomes  diferentes.  Então  ele  não  estava

sugerindo que entidades de representação virassem instituição,  ele estava sugerindo que as entidades de

representação fizessem sua parte. O Presidente fez a leitura de parte do Decreto nº 1.916, de 23 de maio

de1996, que regulamenta o processo de escolha dos dirigentes de instituições federais de ensino superior, nos

termos da Lei  n° 9.192,  de 21 de dezembro de 1995 - § 4° O colegiado máximo da instituição poderá

regulamentar processo de consulta à comunidade universitária, precedendo a elaboração das listas tríplices,

caso  em que  prevalecerão  a  votação  definida  no  §  2º  e  o  peso  de  setenta  por  cento  dos  votos  para  a

manifestação do corpo docente no total dos votos da comunidade. § 5° O Diretor e o Vice-Diretor de unidade

universitária serão nomeados pelo Reitor,  observados, para a escolha no âmbito da unidade, os mesmos

procedimentos e critérios prescritos neste artigo.  § 2º A votação será uninominal,  devendo as listas ser

compostas com os três primeiros nomes mais votados em escrutínio único, onde cada eleitor vota em apenas

um nome para cada cargo a ser preenchido. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que o Reitor indicou

a consulta, então a universidade podia não estar totalmente certa, mas que passava pelo conselho, passava

sim. O Prof. Diego Augusto Diehl disse que era importante deixar claro que primeiro o regimento geral da

universidade fala em eleição e no Art. 41. A escolha de representantes dos professores, dos estudantes e dos

técnico-administrativos  em educação  para  as  instâncias  colegiadas  será  feita  por  meio  de  eleições  que
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respeitem as seguintes prescrições: I -  identificação e registro do eleitor no ato de votação; II - sigilo e

inviolabilidade do voto; III - apuração imediatamente após a votação, e possibilidade de apresentação de

recursos. O Professor prosseguiu dizendo que achava ruim partir da perspectiva de que organizarão uma

consulta à comunidade, que era um processo eleitoral e que o conselho não acataria a consulta, então para

que fazer a consulta? Disse que o espaço adequado para isso era o Conselho Gestor e este que definirá os

critérios,  em seguida o professor  solicitou que encaminhasse a  composição da comissão para  realizar o

processo de forma mais tranquila, transparente e democrática. O Prof. Ari Raimann disse que isso seria uma

espécie de esquizofrenia de gestão universitária, disse que a consulta deveria ser a mais ampla possível,

empoderar sindicatos para esse processo seria demais, não tinham cultura de sindicatos, não deveria tomar

esse caminho. Após discussões sobre o assunto, o Presidente apresentou os nomes indicados para a formação

da comissão: Os Discentes João Elias Damasceno, do Curso de Direito e Leandro Santos Silva, do Curso de

História e Renata Vitorino Borges, do Curso de Medicina. Os Docentes Diego Augusto Diehl, do Curso de

Direito, Prof. Marcos Gonçalves de Santana, do Curso de Educação Física e o Prof. Ricardo de Mattos Santa

Rita,  do  Curso  de  Ciências  Biológicas.  Os  Técnicos  Administrativos  Thimóteo  Pereira  Cruz  (Membro

Titular), Dênis Junio de Almeida (Membro Suplente). Em discussão o Presidente disse que tinha a fala do

Prof. Luis Antônio Serrão Contim, mas que o professor tinha direito somente a voz, então não poderia propor

encaminhamentos. O Presidente disse que era necessário escolher dois Discentes e dois Docentes, pois os

Técnicos já eram dois. O Prof. Daniel Cortes Beretta sugeriu que fossem formados grupos. A Prof.ª Maria

Cristina Cardoso Pereira sugeriu que fosse realizado um sorteio. Em votação a realização de sorteio foram

registrados 2 (dois) votos; em votação a escolha por meio de voto, foram registrados 14 (quatorze) votos,

foram registradas  ainda  3  (três)  abstenções.  O  Prof.  Raimundo  Agnelo  Soares  Pessoa  sugeriu  votação

nominal e os mais votados comporiam a chapa. Em votação o Discente João Elias Damasceno, do Curso de

Direito obteve 16 (dezesseis) votos; o Discente Leandro Santos Silva, do Curso de História obteve 5 (cinco)

votos e a Discente Renata Vitorino Borges, do Curso de Medicina obteve 11 (onze) votos. O Docente Diego

Augusto Diehl, do Curso de Direito obteve 14 (quatorze) votos; o Prof. Marcos Gonçalves de Santana, do

Curso de Educação Física obteve 12 (doze) votos e o Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita, do Curso de

Ciências Biológicas obteve 12 (doze) votos. Repetindo a votação o Prof. Marcos Gonçalves de Santana, do

Curso de Educação Física obteve 9 (nove) votos e o  Prof.  Ricardo de Mattos  Santa  Rita,  do Curso de

Ciências Biológicas obteve 11 (onze) votos. Portanto a Comissão Eleitoral teve a seguinte formação: Os

Discentes João Elias Damasceno, do Curso de Direito (Membro Titular) e Renata Vitorino Borges, do Curso

de Medicina (Membro Suplente). Os Docentes Diego Augusto Diehl, do Curso de Direito (Membro Titular) e

o Prof. Ricardo de Mattos Santa Rita, do Curso de Ciências Biológicas (Membro Suplente). Os Técnicos

Administrativos  Thimóteo Pereira Cruz (Membro Titular), Dênis Junio de Almeida (Membro Suplente).  O

Presidente informou que a Direção da Regional Jataí disponibilizará a sala de reuniões da área administrativa

no Câmpus Jatobá de forma exclusiva para os trabalhos da comissão, e que agora a comissão teria que definir

o edital para aprovação no Conselho Gestor e posterior publicação, a próxima reunião do Conselho Gestor

será realizada em 24 (vinte e quatro) de julho de 2019 (dois mil e dezenove), após algumas discussões o

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216



Presidente  disse  que  caso  seja  necessário  uma  reunião  extraordinária,  então  seria  realizada.  O Técnico

Administrativo  Darlan  Marques  da  Silveira  pediu  para  registrar  que  na  última  eleição  uma  técnica

administrativa não conseguiu participar da comissão até o final devido ao excesso de trabalho, então pedia

aos  membros  da  comissão  compreensão  e  disse  que  todos  estavam  disponíveis  para  somar.  O  Prof.

Raimundo  Agnelo  Soares  Pessoa  disse  que  já  participou  de  comissão  e  que  o  presidente  e  secretário

trabalhavam muito mesmo, mas que sua preocupação era que muitos membros não tinham suplentes para

participar das reuniões do conselho. O Presidente disse que a suplência poderia ser nomeada pelo gestor,

caso o vice não esteja presente para assumir a função. A Prof.ª Vera Lúcia Banys disse que em face da

importância da adequação do Centro de Gestão Acadêmica ela solicitava uma reunião extraordinária antes do

dia 24 (vinte e quatro) de julho de 2019 (dois mil e dezenove). O Presidente disse que conforme já definido

esse assunto será inserido como ponto de pauta para discussão. Em votação a realização da próxima reunião

em caráter extraordinário no dia 17 (dezessete) de julho de 2019 (dois mil e dezenove) para homologação do

Edital do processo consultivo referente à Gestão da Direção Regional Jataí/UFG – 2019-2023  Eleições, foi

aprovada 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 16:08 horas (dezesseis horas e oito minutos), da qual,

para constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Gestor, lavrei a presente ata que,

lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à

discussão e votação….......………………..………………………………………………………………..
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