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Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte às quatorze horas reuniram-se via Google 

Meet, sob a presidência do Prof. Américo Nunes da Silveira Neto, Reitor Pro Tempore da Universidade Federal 

de Jataí/UFJ, os membros do CONSUNI da Universidade Federal de Jataí: Prof. Alexandre Rodrigo Choupina 

Andrade Silva, Diretor Pro Tempore da Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias/UFJ; Prof.ª Cecília de Castro 

Bolina, representante dos Docentes/UFJ; Prof. Christiano Peres Coelho, Chefe da Unidade Acadêmica Espe-

cial de Ciências Biológicas/UFJ; Prof. Daniel Cortês Beretta, Diretor Pro Tempore da Unidade Acadêmica de 

Ciências da Saúde/UFJ; Prof. Dyomar Toledo Lopes, Pró-Reitor Pro Tempore de Administração e Finan-

ças/UFJ; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Pró-Reitor Pro Tempore de Pós-graduação/UFJ;  Prof. Hânstter Hállison 

Alves Rezende, Pró Reitor Pro Tempore de Gestão de Pessoas/UFJ; Prof.ª Kamila Rodrigues Coelho, Pró-

Reitora Pro Tempore de Graduação/UFJ; Prof.ª Luciana Aparecida Elias, Pró-Reitora Pro Tempore de Assuntos 

Estudantis/UFJ; Prof.ª Maria Cristina Cardoso Pereira, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências 

Sociais Aplicadas/UFJ; Assistente em Administração Michaela Andréa Bette Camara, Assessora de Comuni-

cação/UFJ; Técnico de Laboratório Patricia Rosa de Assis, representante dos Técnicos Administrativos/UFJ; 

Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Diretor Pro Tempore da Unidade Acadêmica de Humanas e Le-

tras/UFJ; Administrador Ricardo Porto Simões Mathias, Órgãos Administrativos/SEINFRA/UFJ; Assistente 

em Administração Silviany da Silva Coutinho Guimarães, representante dos Técnicos Administrativos/UFJ; 

Prof. Simério Carlos Silva Cruz, Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa e Inovação/UFJ; Prof. William Ferreira 

da Silva; Diretor Pro Tempore da Unidade Acadêmica de Estudos Geográficos/UFJ; Representantes com 

direito a voz: Prof. Luis Antônio Serrão Contim, representante ADUFG; Verificado o “quórum”, o Sr. Presi-

dente declarou abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta: Informes - Primeiro Informe: O Presidente 

iniciou os informes dizendo que na semana passada esteve em Brasília, no Ministério da Educação junto ao 

Senador Vanderlan Cardoso, o objetivo dessa visita foi solicitar ao Ministro os cargos e funções gratificadas 

previstos na lei de criação da Universidade Federal de Jataí, durante a visita ficaram sabendo que o processo 

referente aos cargos e funções gratificadas estava somente no MEC até aquela data, o Ministério da Economia 

avaliou apenas a criação do cargo do reitor. Após a visita, o processo que já constava com aprovação do jurídico 

do MEC foi encaminhado ao Ministério da Economia, quando ocorrer a liberação desses cargos e funções 

gratificadas a UFJ caminhará para uma independência administrativa e financeira. O Presidente informou ainda 

que as reuniões do Consuni a partir de agora serão quinzenais, mesmo que seja somente para informes. Se-

gundo Informe: Providências realizadas quanto a situação de pandemia: O Presidente informou que foram 

adquiridas 300 (trezentas caixas de água sanitária) Está em processo a aquisição de dispensers para papel toalha 

e álcool gel, Foram adquiridos dois bebedouros com sistema adequado para as Centrais de Aula I e II e o da 



Riachuelo está em processo de aquisição, recebemos doação de 500 (quinhentos) litros de álcool e adquirimos 

o equipamento necessário para transformá-lo em álcool gel. Informes CERCOMP - O Técnico Administra-

tivo Daniel Silva Carvalho informou sobre a compra do servidor, datacenter e fibra óptica, itens importantes 

para a estruturação da universidade. Quanto ao questionamento feito sobre a utilização do datacenter da UFG 

ele respondeu que para utilizar o da UFG teria que fazer um aporte financeiro para a instituição e o valor ficaria 

bem próximo do valor de aquisição do equipamento, então a intenção é adquirir o equipamento para a UFJ. O 

Presidente disse que esse equipamento será adquirido e patrimoniado para a UFJ .Informes Secretaria de 

Planejamento: O Prof. Paulo José Cabral Lacerda informou sobre a necessidade de formação de comissões, 

uma sobre a questão de TIC (Comitê de Tecnologia de Informação) e outra sobre processos avaliativos a CPA 

(Comissão Permanente de Avaliação), esta tem o objetivo que auxiliar a gestão com os dados necessário para 

o INEP, tem como outras atribuições a vinculação direta com o planejamento e visa a implementação de uma 

cultura de avaliação. Sobre a questão da TIC trata-se de uma comissão muito importante e há a necessidade de 

criação desse comitê, que será presidido pelo reitor e visa o atendimento de algumas instituições normativas 

na contratação de soluções em Tecnologia da Informação, na política de governança digital e na implantação 

da política de governança e informação. Disse que encaminhará mais detalhes sobre composição e outras in-

formações em uma próxima reunião. Informes Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação: O Prof. Simério Carlos 

Silva Cruz iniciou agradecendo a todo corpo docente da universidade pelo engajamento, pois mesmo nesse 

período de pandemia foi submetido um número expressivo de projetos de iniciação científica, antes enquanto 

UFG tinham 217 (duzentos e dezessete)  ações e agora como UFJ já estão com 401 (quatrocentas e um) planos 

de trabalho cadastrados é uma média de 1,8 planos por docente, uma quantidade relativamente alta, o dobro 

da relação da UFCAT e quatro vezes mais que a relação de Goiânia. Agradeceu aos docentes que entenderam 

a importância dos grupos de pesquisa, agradeceu as unidades que o receberam, e disse que tem muito orgulho 

de apresentar esses dados para a comunidade. Informou ainda que houve prorrogação de editais que foram 

iniciados pela UFG, disse que com o apoio dos  Professores Dyomar Toledo Lopes e Américo Nunes da Sil-

veira Neto conseguiram que as bolsas da UFJ também fossem prorrogadas, uma vez que o CNPQ também 

prorrogou. O Professor disse que essa prorrogação era uma ação social que colabora muito com a questão 

social de apoio aos discentes. Falou também que isso não impactará em nada nos próximos editais. O Presi-

dente agradeceu aos professores pelos planos submetidos, parabenizou o Prof. Simério Carlos Silva Cruz e a 

Prof.ª Danielle Fabíola Pereira da Silva pelo trabalho realizado. Informes  Pró-reitoria de Assuntos Estu-

dantis: A Prof.ª Luciana Aparecida Elias falou sobre o edital de auxílio emergencial em função do Covid, que 

estava aberto para quem não foi contemplado por algum motivo e que queira contestar. Outra questão é que o 

Ministério da Educação solicitou um relatório sobre as ações sobre o Covid e nossas ações foram relatadas. 

Disse que tem recebido solicitação de cestas básicas, e o recurso Pnaes não atende essa finalidade, então pediu 

apoio para que consigam montar e fornecer essas cestas, disse que têm feito isso com o auxílio do PET Saúde, 

finalizou convidando todos a participarem do fórum da PRAE no dia 1º (primeiro). O Presidente disse que 

com relação a doação de cestas básicas, todas as solicitações foram atendidas, disse que até o momento foram 

doadas 432 (quatrocentas e trinta e duas) cestas para discentes, terceirizados e a população de Jataí, ele agra-

deceu aos servidores da UFJ que estão se organizando para que isso fosse possível, agradeceu também ao 



pessoal do PET Saúde. Informes Pró-Reitoria de Pós-Graduação: O Prof. Edésio Fialho dos Reis informou 

que o sistema de pós-graduação da UFJ está todo ligado ao sistema de pós-graduação da UFG, disse que foram 

na CAPES antes da pandemia e já solicitou a migração desse sistema para a UFJ, mas ainda não ocorreu, e 

isso traz muitos transtornos, e na semana passada encaminhou um e-mail para a CAPES e a resposta foi que 

assim que o formulário Sucupira for encaminhado a migração ocorrerá. Disse que as ações internas têm sido 

feitas, as aulas permanecem suspensas. Falou sobre o trabalho para criação da Coreme (Comissão de residência 

da medicina), agradeceu o apoio de todos que colaboraram. Ele finaliza solicitando a retirada desse ponto para 

que os conselheiros tenham mais tempo para avaliar e que o mesmo seja inserido em uma próxima reunião. 

Informes Pró-Reitoria de Extensão e Cultura: A Prof.ª Ludmila Grego Maia disse que estavam trabalhando 

desde o início da pandemia com os programas Caex, e conseguiram fechar as diretrizes e o escopo de que cada 

um dos programas precisavam ter. Em seguida agradeceu a todos que cadastraram aderiram a planos, projetos 

com temas diversos relacionados à pandemia, todas as ações foram compartilhadas dentro do Programa UFJ 

em ação na luta contra o coronavírus, ela reforçou o convite para quem tem algum projeto com esse tema os 

procurem para que possam ter uma abrangência maior das ações. Informou que tem um grupo de trabalho 

trabalhando junto a PROGRAD sobre a curricularização da Extensão. Sobre as bolsas de extensão e cultura 

foi criada uma comissão que discutirá o formato do edital. Falou sobre o Serex virtual que foi divulgado hoje 

pela Ascom, solicitou auxílio a todos com a divulgação. Falou ainda sobre a realização do CONEPE, em qual 

forma de viabilizá-lo da melhor forma possível. Finalizou pedindo atenção especial sobre o informe sobre a 

atualização do SIG Extensão, solicitou que os servidores olhem para sua área e confiram as ações finalizadas 

ou não, disse que precisam organizar as ações, para que o sistema fique o mais correto possível. Informes 

Pró-Reitoria de Graduação: A Prof.ª Kamila Rodrigues Coelho falou sobre a preocupação e questionamentos 

quanto ao retorno das aulas remotas e que na última reunião da Câmara Superior de Graduação foram formados 

dois  grupos de trabalho um para realizar o diagnóstico e o outro para realizar um estudo de como isso estava 

sendo discutido nas instituições de ensino. Disse que essa é uma problemática em muitas instituições. Falou 

sobre o fórum das Ifes e foi proposto que precisavam traçar um caminho na atual situação. Falou também sobre 

o GT da curricularização da extensão. Informes Pró-Reitoria de Administração e Finanças: O Prof. Dyomar 

Toledo Lopes agradeceu a todos que colaboraram com as planilhas do planejamento, o objetivo foi atingido, 

tudo será lançado o PGC. Falou sobre emendas parlamentares, prazos para empenho de recursos, a equipe está 

trabalhando para utilizar esses recursos em tempo hábil. Falou sobre a necessidade de sub rogação de contratos 

para que pudessem realizar os pagamentos das empresas e bolsas pelo CNPJ da UFJ e que a maioria já foi 

regularizada e isso trará regularidade aos pagamentos das empresas e bolsas. Informes Pró-Reitoria de Ges-

tão de Pessoas: O Prof. Hanstter Hallison Alves Rezende disse que a Universidade Federal de Jataí estava 

funcionando a todo vapor, as Pró-reitorias não pararam, disse que a pró-pessoas está trabalhando em prol dos 

servidores, pediu paciência quanto aos processos, pois as atividades são muitas. Falou sobre as férias, que estão 

com bloqueio da IN 28 para alteração, disse que todos os casos estão sendo avaliados. Disse ainda que a IN 

não permite alteração, mas como o sistema é único foi necessário bloquear tudo, mas podem encaminhar as 

solicitações para a Propessoas que eles estão resolvendo. Comentou que o questionário sobre saúde do servidor 

foi suspenso. Informes Ascom: A Técnica Administrativa Michaela Andrea Bette Câmara informou que a 



Ascom tem trabalhado em tempo integral, solicitou que para que não haja nenhum ruído no linguajar da co-

municação pede que todos estejam atentos ao portal UFJ, Instagram e E-mails, todos esses canais estão sendo 

utilizados. Informou ainda que outro canal utilizado tem sido o Youtube. Disse que tem outro canal em estudo, 

ainda não sabe se whatsapp ou telegram, mas estão estudando. Falou que em caso de necessidade de divulga-

ção, favor encaminhar no e-mail comunicacao.jatai@ufg.br  Informou que foi criada a tipografia provisória da 

UFJ, foi encaminhada via Ascom Informa e está na página também. Informes SintIFes-GO: O Técnico Ad-

ministrativo Darlan Marques da Silveira falou que foi realizado um manifesto em Goiânia hoje em defesa do 

serviço público e contra os ataques do governo. informou que amanhã terá uma live sobre papel do hospital 

das clínicas e profissionais de saúde frente a COVID. Registra os parabéns quanto às ações feitas pela UFJ 

quanto ao apoio nessa situação de pandemia. Informes ADUFG: O Prof. Luis Antônio Serrão Contim infor-

mou que os sindicatos têm trabalhado em parceria com a UFG, UFJ e UFCat, com a finalidade de minimizar 

os danos das normativas que vêm sendo criadas e que proporcionam um ambiente ácido dentro da universi-

dade. Disse que o que for necessário será judicializado.  Informes Vice-Reitoria: A Prof.ª Giulena Rosa Leite 

falou sobre os casos de COVID no município, reforçou a solicitação que se possível fiquem em casa. Pede que 

haja respeito entre a comunidade e enquanto não tiver condições seguras para o retorno o ensino presencial 

não retornará. Disse que a discussão não está atrasada, há mais de trinta dias o assunto tem sido discutido, a 

comunidade é plural então tinha que pensar em todos. O Presidente comentou que o Prof. Edésio Fialho dos 

Reis solicitou a retirada do Quinto ponto da pauta: Criação da Comissão de Residência Médica (CO-

REME) da Universidade Federal de Jataí - O Presidente colocou em votação a retirada do ponto e foram 

registrados 18 (dezoito) votos favoráveis. Em seguida ele passou a palavra para a Prof.ª Eva Aparecida de 

Oliveira que solicitou uma inserção de pauta. A Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira parabenizou a reitoria pela 

decisão de fazer as reuniões do Consuni quinzenalmente, pois isso é muito importante é Ético, é democratico.  

Disse que recebeu e-mails e solicitações de dois pontos de pauta, um é a demissão de servidores terceirizados 

na UFJ em tempo de pandemia. E o outro é em conjunto com o DCE: Ensino, Pesquisa e Extensão na UFJ em 

tempos de pandemia, a criação de um fórum de discussão para o enfrentamento dos próximos períodos. O 

Discente Luiz Henrique disse que era exatamente o que a Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira colocou, disse que 

gostaria de acrescentar mais especificamente sobre a metodologia de discussão sobre a volta ou não das aulas 

e sobre a possibilidade de EAD, que se encaixa bem no fórum proposto pela professora. O Presidente disse 

que a criação do fórum era superinteressante, já tem os GTs na graduação, mas o fórum é muito importante. 

Quanto à demissão de terceirizados, ele poderia responder, mas não precisava de um ponto de pauta. O Prof. 

Dyomar Toledo Lopes falou que o que ocorreu em relação ao terceirizado foi devido às dificuldades financeiras 

que passam as universidades e os valores disponibilizados foram insuficientes para arcar com as despesas do 

mês de dezembro, um déficit de aproximadamente oitocentos mil reais, e a longo prazo a tendência é não 

conseguir mais recursos, aí a necessidade de ajustar as contas, e o trabalho é no sentido de identificar pontos 

para auxiliar nessa tarefa. No caso da empresa do Sr. Adnaldo tem um posto para mestre de obras e era pago 

quase dez mil reais por mês, e com alguns detalhes, agora não tem nenhuma obra em andamento e tem um 

Engenheiro Civil e um Engenheiro Eletricista. Disse que foi feita uma consulta em Goiânia para ver a questão 

legal da supressão do posto, e a devolutiva foi que como tem os engenheiros, não havia necessidade desse 
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posto. O Presidente falou sobre projetos para redução de custos. Disse que teve que tomar essa decisão e foi 

uma atitude muito triste, que ficou arrasado, mas tinha que ter responsabilidade no que faz, tentou evitar isso 

a todo custo, mas não foi possível, disse que estava muito chateado, teve que tomar essa decisão e assume isso. 

Explicou que não vieram os concursos públicos, mas vieram as tarefas, e assim existe a necessidade de con-

tratação para vários setores da administração, que estão trabalhando em média 14 (quatorze) horas por dia. 

Disse que apareceu a oportunidade de contratação de bolsistas de nível superior, serão 5 (cinco) bolsistas que 

receberão dois mil reais por mês, então com um contrato de terceirizado atenderia 5 vagas para diversos locais, 

ou seja, é uma necessidade maior, disse que ficou arrasado, mas tinha muita coisa para ser feita e tinha toda 

essa situação. Finalizou dizendo que foi uma das decisões mais difíceis na vida dele, pediu desculpas e disse 

que na primeira oportunidade quer procurar o Sr. Adinaldo. O Prof. Christiano Peres Coelho disse que foi 

importante a fala do reitor, comentou que as unidades são elos da administração, disse que a reitoria não tinha 

que se desculpar, tinha que fazer isso que foi feito, esclarecer e mostrar a dinâmica de como tudo tem que 

funcionar. Comentou da importância da realização de reuniões quinzenais. A Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira 

agradeceu aos esclarecimentos, falou sobre os intérpretes e atraso em pagamentos. A Prof.ª Kamila Rodrigues 

Coelho explicou que os cinco intérpretes não ficaram sem receber, o que ocorreu foi atraso no repasse para a 

empresa devido ao trâmite de sub-rogação, então os intérpretes não estão e não ficaram nenhum mês sem 

receber. Após discussões sobre o assunto, o Presidente disse a Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira que no Youtube 

estavam dizendo incessantemente que não deixaram a Adcaj dar os informes, mas isso não foi pedido, então 

ele pediu que a professora fizesse os informes para que não ficasse essa interpretação errônea. A Prof.ª Eva 

Aparecida de Oliveira disse que gostaria de agradecer a diretoria da Adcaj e ao Andes, a assessoria do Andes 

tem os auxiliado e hoje tem o dia de defesa do funcionalismo público, em Goiânia foram organizados atos e 

ações em prol da Ciência e Educação. A Professora fez a leitura de um informativo. Em seguida o Presidente 

colocou em discussão a inserção do ponto de pauta: Ensino, Pesquisa e Extensão na UFJ em tempos de 

pandemia. A Prof.ª Kamila Rodrigues Coelho sugeriu que essa discussão se inicie nas câmaras superiores. O 

Discente Luiz Henrique disse que tiveram uma discussão com os Centros Acadêmicos e fez a leitura de uma 

mensagem na qual em suma eles solicitaram divulgação ampla das informações da reitoria, solicitam transpa-

rência sobre todas as atividades e participação dos estudantes nas discussões e maior representatividade dos 

discentes nas instâncias da instituição. A Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira disse que quando trazia essa pro-

posta não era uma proposta paralela a da PROGRAD ou PRPG, que já iniciaram trabalhos, mas não divulga-

ram. Disse que o Consuni poderia começar um debate amplo com a comunidade acadêmica, para discutir e 

isso era muito importante, que os próximos passos sejam planejados. A Prof.ª Giulena Rosa Leite disse que 

tem recebido diversas solicitações de informações por parte dos alunos, inclusive do DCE e que todas as soli-

citações são respondidas, e quando questionam o fato de terem conversado com outros alunos que não os do 

DCE, a reitoria atende toda pessoa que procure a reitoria e quem procurar será respondido, assim como DCE 

tem sido respondido. Reafirmou que a reitoria não elaborou nenhum questionário ou diagnóstico sobre retorno 

e estão iniciando a discussão nas câmaras, o diagnóstico tem que ser bem amplo em todas as áreas. Sobre a 

inclusão do ponto de pauta ela sugeriu que amadurecesse essa discussão dentro das câmaras, pois DCE GTs 

tem a inclusão de todas as categorias. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias disse que o GT que será formado na 
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graduação é um grupo de trabalho e lá no Fórum os alunos decidem quem será o representante. Disse que o 

GT distribuirá as tarefas. O Presidente disse que a discussão estava iniciando da melhor forma possível, seto-

rizada ouvindo todos, para pensar na forma de estruturar isso, mas isso será formatado no Consuni. Falou para 

o Luiz Henrique que a reitoria estava de portas abertas para os alunos e todos os esforços da reitoria são no 

sentido de melhorar o ensino, pediu que os alunos o procurem. Falou que o fórum foi pensado em criar uma 

oportunidade para todos. Em votação a inserção do ponto de pauta solicitado pela Prof.ª Eva Aparecida de 

Oliveira, foram registrados 12 (doze) votos favoráveis, 4 (quatro) contrários e 1 (uma) abstenção. O Presidente 

disse que o assunto será incluído em pauta na próxima reunião como primeiro ponto de pauta. Em votação a 

inserção na próxima reunião 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 17:31 horas (dezessete 

horas e trinta e um 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………………………………... 

 

 


