
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

ATA Nº. 001/2020/UFJ – CONSUNI

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSUNI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2020.
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte às quatorze horas  e dez minutos

reuniram-se  no  Auditório  Maior  –  Campus  Jatobá  da  Universidade  Federal  de  Jataí, sob  a

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

de Jataí, os membros do CONSUNI da Universidade Federal de Jataí: Bibliotecário/Documentalista

Anne Oliveira, Representante Órgão Suplementar/Biblioteca/UFJ; Prof.ª Cecília de Castro Bolina,

Representante dos Docentes; Prof. Christiano Peres Coelho, Chefe da Unidade Acadêmica Especial

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

Acadêmica  de  Ciências  da  Saúde/UFJ; Prof.  Diego  Augusto  Diehl,  Subchefe  da  Unidade

Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas/UFJ; Prof. Edésio Fialho Dos Reis, Pró-Reitor

Pro Tempore de Pós-graduação/UFJ; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Diretor Pro Tempore da

Unidade Acadêmica de Ciências Exatas/UFJ; Prof.ª  Kamila Rodrigues Coelho, Pró-Reitora  Pro

Tempore de  Graduação/UFJ; Administrador  Massoiacy  Pereira  Marques,  Órgãos

Administrativos/SEINFRA; Prof. Simério Carlos Silva Cruz, Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa e

Inovação/UFJ; Administradora Simone Rezende Do Carmo, Pró-Reitora Pro Tempore de Gestão de

Pessoas/UFJ;  Prof.ª  Tatiana  Franca Rodrigues  Zanirato,  Vice-Diretora  Pro Tempore da  Unidade

Acadêmica de Humanas e Letras/UFJ; Prof. William Ferreira da Silva; Diretor  Pro Tempore da

Unidade Acadêmica de Estudos Geográficos/UFJ;   Representantes com direito a voz: Analista de

Tecnologia  da  Informação  Daniel  Silva  Carvalho,  CERCOMP/UFJ;  Prof.  Doughlas  Regalin,

Diretor do Hospital Veterinário/UFJ; Prof.ª Liliane Vieira Martins Leal; Prof. Luis Antônio Serrão

Contim  Representante  ADUFG;  Verificado  o  “quórum”,  o  Sr.  Presidente  declarou  abertos  os

trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta: Apreciação e Aprovação das últimas atas do Conselho Gestor

REJ/UFG – Ata do dia 27/11/2019; Ata do dia 11/12/2019  (retirado de pauta). Segundo Ponto da

Pauta: Instalação do Conselho Universitário da Universidade Federal de Jataí – Sessão Solene de

Instalação do Conselho Universitário da Universidade Federal de Jataí - Eu Marinalva de Oliveira

Teixeira,  Secretária do Órgãos Colegiados da Universidade Federal de Jataí  fiz a leitura do ato

decisório  de  criação  do  Consuni:  “ATO  DECISÓRIO  Nº  002/2020.  Cria  o  Conselho

Universitário da Universidade Federal de Jataí.  O Reitor pro tempore da Universidade Federal

de Jataí, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018, bem

como  a  Portaria  nº  2.121,  de  10  de  dezembro  de  2019,  do  Ministério  da  Educação  (MEC),

considerando as disposições da Portaria nº 001, de 14 de janeiro de 2020, do Gabinete da Reitoria,
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resolve: Art. 1º. Criar o Conselho Universitário da Universidade Federal de Jataí, com a seguinte

composição: I – o Reitor, como Presidente, com direito apenas a voto de qualidade; II – o Vice-

Reitor  e  os  Pró-Reitores;  III  –  os  Diretores  de  Unidades  Acadêmicas  e  Chefes  das  Unidades

Acadêmicas  Especiais;  IV  –  um  representante  dos  Diretores  dos  Órgãos  Suplementares  da

Universidade, eleito por seus pares; V – um representante dos Diretores dos Órgãos Administrativos

da  Universidade,  eleito  por  seus  pares;  VI  –  um  representante  do  Conselho  de  Integração

Universidade-Sociedade, que não pertença à UFJ, escolhido entre os seus membros, conforme as

normas  estabelecidas  no  Estatuto  da  Universidade  Federal  de  Goiás;  VII  –  representantes  dos

docentes  que  compõem o  quadro  efetivo  da  UFJ,  eleitos  por  seus  pares,  conforme as  normas

estabelecidas  no Estatuto da Universidade Federal de Goiás;  VIII  – representantes dos técnico-

administrativos  em  educação  que  compõem  o  quadro  efetivo  da  UFJ,  eleitos  por  seus  pares,

conforme  as  normas  estabelecidas  no  Estatuto  da  Universidade  Federal  de  Goiás;  IX  –

representantes  estudantis,  eleitos  por  seus  pares.  Parágrafo  único.  Os  quantitativos  das

representações dos professores,  dos técnico-administrativos em educação e dos estudantes serão

obtidos utilizando-se as normas estabelecidas no Estatuto da Universidade Federal de Goiás e no

Regimento próprio a ser elaborado por Comissão nomeada para este fim. Art. 2º. Este ato entrará

em vigor a partir da publicação. Jataí/GO, 05 de fevereiro de 2020.  Prof. Dr. Américo Nunes da

Silveira Neto, Reitor Pro Tempore da UFJ e Portaria MEC nº 2.121, de 10/12/2019”.  Terceiro

Ponto  da  Pauta: Informes  da  Presidência  –  Informes  sobre  o  Processo  de  Consolidação  da

Universidade Federal de Jataí. O Presidente falou da satisfação quanto a instalação do Conselho

Universitário, disse que se tratava de um momento histórico e informou que por opção da gestão foi

mantida a mesma composição do Conselho Gestor, até que o estatuto e regimento da UFJ estejam

prontos. Em seguida apresentou o Dr. Francisco Antônio Nunes, Procurador Federal da AGU/UFG.

Em seguida o Presidente informou que a apreciação das atas seria retirada de pauta devido a não

terem ficado prontas e que a apreciação ocorreria em outra reunião. O Presidente explicou ainda a

necessidade da emissão da portaria 01/2020 (um de dois mil e vinte), a qual manteve no âmbito da

Universidade Federal de Jataí os procedimentos acadêmicos e administrativos disciplinados pelas

normas da Universidade Federal de Goiás, sendo esse o primeiro ato decisório da Universidade

Federal de Jataí. Em sequência o Presidente passou a palavra para o Dr. Francisco Antônio Nunes, o

procurador  falou  sobre  o  apoio  às  novas  universidades  para  que  elas  prosseguissem com seus

procedimentos administrativos sem prejuízos, disse que no primeiro momento estão focados nos

atos administrativos da reitoria, para auxiliar nisso. Comentou que a instalação do Consuni era um

ato histórico, solene. Falou sobre a necessidade de sub-rogação de contratos, reuniões semanais que

estava acontecendo em Goiânia e que a procuradoria estava apoiando diretamente essa transição e

que estava  tentando conseguir  um procurador  para  atuar  na Universidade  Federal  de  Jataí,  em
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seguida ele agradeceu o convite para participação na reunião e se despediu. O Presidente falou

sobre o recurso PNAES e que as bolsas estudantis foram pagas até dezembro. Comentou sobre o

recurso liberado em janeiro que veio com valores menores devido a um equívoco foram transferidos

para a Universidade Federal de Goiás, mas que será efetuada uma TED retornando esse recurso para

a Universidade Federal de Jataí. Disse que era natural que houvesse conflitos de interesses em um

processo de transição, mas todos estavam engajados em trabalhar. A Prof.ª Giulena Rosa Leite disse

que o Reitor foi nomeado em dezembro e que em janeiro a nomeou como vice-reitora, lembrando

que a lei que liberou a Universidade Federal de Jataí, só liberou o cargo do reitor e os outros são por

encargo. Sobre as bolsas, ela disse que tudo era publicizado, as bolsas tiveram problemas, mas estes

foram sempre noticiados e quando não havia um consenso buscavam resposta junto ao Ministério

da  Educação,  os  alunos  dizem que  não  tinham informação,  mas  as  informações  eram sempre

repassadas e o atraso que houve no pagamento foi referente ao mês de janeiro e não houve em

nenhum  momento  a  tentativa  de  esconder  isso.  O  Presidente  disse  que  a  Coordenação  de

Administração e Finanças passou a ter acesso como Pró-reitora de Administração e Finanças na

semana passada e que todas as ações impactavam na Tecnologia da Informação, disse que Goiânia

tinha uma grande estrutura e que isso ficaria muito caro para ser replicado aqui, mas a Universidade

Federal de Goiás deixou claro essa questão poderia ser otimizada, compartilhada e dessa forma

economizariam recursos, pois tinham um plano com as Instituições Federais de Ensino Superior que

poderia  auxiliar  nesse  sentido.  Falou  ainda  que  estavam  tentando  conseguir  as  respectivas

gratificações e substitutos para os pró-reitores, que estava animado e que batalhará para fazer algo

de bom para a universidade. Em seguida o Presidente abriu a palavra para ouvir a todos e para

esclarecimentos naquilo que souber esclarecer. A Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira parabenizou o

Reitor  e  toda  equipe  pela  instalação  do  Consuni,  em  seguida  questionou  qual  o  valor  que  a

Universidade Federal de Goiás receberia pela tutoria. O Prof. Dyomar Toledo Lopes respondeu que

não havia nenhum valor previsto para essa despesa no orçamento e que não tinha processo sobre

isso na Pró-reitoria de Administração e Finanças. O Presidente disse que essa era uma pergunta

muito importante e que seria passada a frente. O Prof. Diego Augusto Diehl cumprimentou pela

realização do primeiro Consuni e disse que pretendia contribuir com o processo, questionou sobre a

CDPA e CPPD, sobre códigos de vagas se já houve transferência para a Universidade Federal de

Jataí, se já tinha esse quadro e se já foi requisitado. O Presidente falou que a CDPA e Ouvidoria

eram muito importantes e que tinham que transferir para a UFJ, mas como ainda não tem o jurídico

aqui,  foi  criada  a  Coordenação  de  Assuntos  Administrativos  para  por  enquanto  abranger  essas

necessidades e que essas questões seriam estruturadas, mas tem a questão de pessoal para efetuar o

trabalho, então tinham que rever contratos e diminuir gastos. A Prof.ª Giulena Rosa Leite falou

sobre as dificuldades com falta de pessoal, disse que recebe ouvidorias diariamente e que estavam
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se adequando a demanda. Em relação aos bancos de vagas, isso foi repassado às unidades no ano

passado, mas os concursos e nomeações estavam suspensos. Após alguns comentários, o Presidente

disse  que  na  próxima  semana  será  realizada  uma  reunião  extraordinária  para  discutir  diversos

assuntos.  Disse ainda que ficou feliz  com os questionamentos  feitos  pelo Prof.  Diego Augusto

Diehl. Em sequência o Presidente comentou que em dezembro ele soube de um recurso de um

milhão e meio que ainda estava disponível para a universidade e como em dezembro encerrava-se o

ano fiscal foi dito que esse recurso estava perdido, porém em uma ação junto a PROAD/UFJ, o

Prof. Dyomar Toledo Lopes e sua equipe conseguiram trabalhar em processos de adesão a atas já

existentes. O Presidente disse ainda que conseguiu junto ao Senador Vanderlan a liberação de um

recurso  no  valor  de  cento  e  cinquenta  mil  reais  para  dois  programas  de  pós-graduação  em

Agronomia e Biociência Animal e com isso a equipe da PROAD trabalhou diariamente até o dia 31

de dezembro de  2019 pensando  em atendimento  de  interesses  coletivos  e  nesse  sentido  foram

comprados roteadores para wifi, contemplando a Riachuelo e Centrais de Aula. Disse que não foi

possível  contemplar  a  medicina  devido ao  tamanho  do prédio.  Falou sobre  os  problemas  com

quedas de energia e que por isso foram adquiridos dois geradores, comentou que o Prof. Edésio

Fialho dos Reis disponibilizou um gerador para atender o Curso de Biologia. Foram adquiridas telas

de projeção novas para todas as salas de aula e já se encontram instaladas. Comentou ainda que

houve mudanças no setor de jardinagem para que os prédios tenham uma melhor impressão.  A

Técnica Administrativa Anne Oliveira falou sobre o processo de implantação da universidade se

teria uma comissão, se o conselho faria a indicação. O Presidente disse que em reunião com o

Ministério da Educação recebeu um documento que explica o que competia ao reitor,  ele fez a

leitura  do  documento:  “Orientações  para  implantação  das  novas  Universidades  Federais.

Procedimentos a serem adotados para implantação das novas Universidades Federais. As atividades

envolvidas para as para a implantação de uma nova universidade federal dependem de um conjunto

de ações que envolvem atribuições específicas do Ministério da Educação, do(a) Reitor(a) Pró-

tempore,  da Universidade Tutora e  do Ministério  do Planejamento,  Desenvolvimento e  Gestão,

conforme  itens  a  seguir:  1.Compete  ao  Ministério  da  Educação:  I.  Solicitar  ao  Ministério  de

Planejamento, Desenvolvimento e Gestno a liberação de funções e de vagas para contratação de

docentes e técnico-administrativos; II. Redigir o Termo de Cooperação entre a Universidade Tutora

e a  nova IFES;  III.  Escolher  e  nomear  o (a)  Reitor(a)  e  o  (a)  Vice-reitor  (a)  Pró-tempore;  IV.

Monitorar o processo de implantação da nova Universidade .2. Compete ao Reitor Pró-tempore: I.

Realizar  os  procedimentos  necessários  para  criação do Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas

(CNPJ) da nova Universidade junto ã Receita Federal; II. Instituir a comissão de implantação; III.

Nomear os Pró-Reitores; lV. Gerir a nova Universidade; V. Criar os Conselhos Superiores; VI. Criar

o Estatuto. 3. Compete à Universidade Tutora: I. Efetuar repasse dos recursos orçamentários para a
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nova universidade, até que a mesma seja inserida na Matriz de OCC; II. Monitorar o Banco de

Professor-equivalente — BPeq e o Quadro de Referência dos Senadores Técnico-administrativos -

QRSTA, até que seja estruturada a Pró-reitora de Gestão de pessoas da nova IFES. 4. Compete ao

ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão: I. Efetuar a migração dos servidores do

câmpus  desmembrado  para  a  nova  Universidade;  II.  Liberar  as  frações/cargos  comissionados

previstos na lei de criação da universidade; III. Liberar as vagas para contratação dos docentes da

Carreira  do  Magistério  Superior;  IV.  Liberar  as  vagas  para  contratação dos  servidores  técnico-

administrativos”. Em seguida o Presidente disse que já tinha ouvido muitas pessoas e que ouviria

outras, para em seguida trazer uma proposta para o conselho, disse que tinha que ser uma comissão

com os três segmentos, comentou sobre os trabalhos já realizados pelos grupos de trabalho e que

tinham  que  aproveitar  esse  material,  comentou  que  fará  uma  proposição  de  comissão  para  o

conselho apreciar. Falou sobre o prazo para o estatuto, sobre o fórum criado pela PRAE para os

discentes e pediu apoio para que os discentes participassem desses fóruns, comentou ainda que já

foram realizadas duas reuniões com as unidades.  Quarto Ponto da Pauta:  Outros assuntos  - O

Prof. Edésio Fialho dos Reis informou sobre o prazo para submissão de propostas de APCN’s junto

a CAPES será até o dia 21 de maio de 2020, solicitou que as unidades ficassem atentas a isso, disse

ainda  que  era  necessário  pensar  mais  na  qualidade  dos  cursos  e  não  na  quantidade,  mas  uma

universidade com seis cursos ainda era muito pouco, pois tinham muitas áreas do conhecimento e

precisavam fortalecer a pós-graduação da UFJ, disse que estava à disposição de todos. O Presidente

agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença

de todos e declarou encerrada a reunião às 16:28 horas (dezesseis horas e vinte 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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