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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

ATA Nº. 002/2020/UFJ – CONSUNI

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUNI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte às nove 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: Prof. Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, Diretor  Pro Tempore da

Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias/UFJ; 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. 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  Giulena  Rosa  Leite,  Vice-Reitora  Pro

Tempore da Universidade Federal de Jataí/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;

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. William Ferreira da Silva; Diretor  Pro Tempore da

Unidade  Acadêmica  de  Estudos  Geográficos/UFJ; Representantes  com direito  a  voz: Técnico  em TI

Cleiber Conceição de Lima, Representante do CERCOMP/UFJ; Prof. Doughlas Regalin, Diretor do Hospital

Veterinário/UFJ; Prof. Luis Antônio Serrão Contim Representante ADUFG; Verificado o “quórum”, o Sr.

Presidente declarou abertos os trabalhos:  Primeiro Ponto da Pauta: Informes –  O Presidente iniciou a

reunião dizendo que teve uma reunião em Goiânia na última semana para organizar para o início das aulas,

disse que esteve em Brasília com a Reitora de Catalão e o Prof. Edward Madureira Brasil para solucionar a

questão dos pagamentos de bolsas assistenciais e na última sexta-feira os discentes receberam. Em Brasília

foram também no CNPQ para tratar de questões de bolsas também, foi agendada uma reunião para o dia

12/03, reunião que contará com a participação do Prof. Edésio Fialho dos Reis e do Prof. Edward Madureira

Brasil representando a instituição tutora. A Prof.ª Giulena Rosa Leite falou sobre o Fórum da PRAE onde

surgiu uma dúvida em questão ao NOBE (Núcleo Orientador do Bem Estar), uma discente questionou se ele

seria extinto. A Professora explicou que não seria dessa forma, disse que essa questão apareceu quando se

tratava sobre a necessidade de esvaziar o Casarão para realização de uma reforma urgente, pois o prédio foi

interditado pelo corpo de bombeiros. Após diálogos realizados foi viabilizado um espaço junto a Unidade

Acadêmica Especial de Educação, nesse momento a professora agradeceu a Educação pela cessão do espaço.

Então o acolhimento continuará, onde todos vão para a sala do NOBE e através de uma conversa há a

percepção de emergências, o psiquiatra da UFJ tem feito cinquenta atendimentos por mês e o SAPP atende

professores, alunos e técnicos. Disse que no Hospital das Clínicas de Jataí tem somente dois psicólogos para
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o  hospital  inteiro  e  dois  para  todas  as  UBS  do  município.  Além disso,  somente  um psiquiatra  estava

atendendo no município e a fila de espera para essa especialidade se encontra com mais ou menos quatro

anos de espera. Disse que chamou o Secretário de Saúde para falar sobre isso e ele comprometeu em abrir

mais seis leitos de psiquiatria e em contratar mais um psiquiatra. Havia uma preocupação da chamada de

servidores da PRAE à noite e em finais de semana. E em relação a emergências não se sabe como ficará,

disse que será realizada uma reunião dia vinte e sete, mas de qualquer forma o NOBE permanecerá dentro da

PRAE. Comentou sobre a proposta à Secretaria de Saúde em que os professores da enfermagem realizarão

um treinamento  junto  ao  SAMU  para  um atendimento  psiquiátrico  mais  efetivo.  A professora  Kamila

Rodrigues Coelho informou que esteve em Brasília em um evento onde foi debatido questões sobre o Enem,

prova digital e termo de adesão ao SESU pela UFJ, disse que em abril será o congresso Andifes. O Professor

Daniel Cortez Beretta, falou que foi aprovado na Unidade de saúde um Núcleo Livre sobre bem estar e que a

ementa  da  disciplina  tratava  sobre  autoconhecimento.  Segundo  Ponto  da  Pauta:  Apreciação  de

aprovação Ad referendum -  Processo  23070.001920/2019-35 -  Pessoal  -  Afastamento  total  para  cursar

doutorado - Relatórios Semestrais dos períodos 2019-1 e 2019-2, do interesse da Servidora Thalita Rodrigues

Lemes Brandão, lotada no Centro de Gestão Acadêmica da Universidade Federal de Jataí,  relatado pelo

Conselheiro Prof. Edésio Fialho dos Reis, ele explicou que se tratava de relatórios semestrais e também da

solicitação  de  prorrogação  do  período  de  afastamento,  ambos  assuntos  com parecer  favorável.  Em

votação  o parecer favorável aos relatórios semestrais dos períodos 2019- 1 e 2019-2 e a prorrogação do

período de afastamento para cursar mestrado, por mais cinco meses e dois dias (início 26/03/2020 e término

em 28/08/2020), do interesse da Servidora Thalita Rodrigues Lemes Brandão, lotada no Centro de Gestão

Acadêmica da Universidade Federal de Jataí, foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos.

Terceiro Ponto da Pauta: Calendário das reuniões CONSUNI/2020 -  Apresentação do calendário das

reuniões ordinárias do CONSUNI/UFJ/2020, apresentado pela mesa diretiva da reunião. Em discussão o

Prof. Luis Antonio Serrão Contim solicitou a alteração das datas:  Em julho de 2020, suspensão da reunião

devido ao período de recesso. E em outubro de 2020, devido ao feriado do dia do Servidor Público ser no dia

28/10/2020, a data reunião poderia ser alterada de para 21/10/2020. Em votação o calendário foi aprovado

com as devidas correções, com o registro da unanimidade dos votos. Quarto Ponto da Pauta: Instalação

das  Câmaras  Superiores  da  Universidade  Federal  de  Jataí  -  Apreciação  dos  atos

decisórios para instalação das Câmaras Superiores de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão e

Cultura – Eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, secretária dos órgãos colegiados UFJ fiz a leitura dos atos

decisórios. Em votação os atos decisórios para instalação das Câmaras Superiores de Graduação, Pesquisa e

Pós-Graduação e Extensão e Cultura foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos.  Quinto

Ponto da Pautal: Realocação de Área - Realocação da área do Parque Tecnológico Jataí Tech, relatado

pelo Conselheiro Prof.  Simério Carlos Silva Cruz,  o relator disse que o Prof.  Danival  Vieira de Freitas

(Diretor  do  Parque  Tecnológico  Jataí  Tech)   estava  presente,  informou  que  o  Deputado  Vitor  Hugo

disponibilizou para o parque um recurso de quinhentos mil reais e que o Prefeito de Jataí,  Vinícius Luz

colocará mais um milhão de reais, mas precisava aprovar aqui no Consuni a realocação da área para o envio

de um ofício à Prefeitura para que entrasse em pauta na Câmara o quanto antes. O Prof. Simério Carlos Silva
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Cruz iniciou a apresentação falando sobre a alteração da área de 15,66 ha para 27,51 há, disse que essa área

continuaria sendo da universidade, mas era uma delimitação para esse determinado fim, falou que isso trará

benefícios  para  a  universidade  e  para  a  comunidade como um todo.  O Prof.  Danival  Vieira  de Freitas

agradeceu por sua participação no Consuni e falou sobre os recursos que tinha a previsão de cinco milhões

de meio de reais em investimentos no parque e com essa mudança, triam uma área mais adequada e propícia

ao projeto. O presidente disse que esteve com Prof. Simério Carlos Silva Cruz e com professor Jesiel Freitas

Carvalho em Goiânia para conversar sobre o Parque Tecnológico Samambaia, e que foi informado que tinha

uma resolução para os parques, disse que não era necessária a emissão de uma sub escritura e que qualquer

empreendimento nessa área em questões de estrutura física seria automaticamente doado para Universidade e

além disso, tudo que for feito tem que ter anuência assinatura do reitor. Falou sobre áreas de exatas e o

projeto  dos  bacharelados  em tecnologia  da  informação,  falou  ainda  sobre  a  questão  de  que  o  parque

tecnológico era o que havia de mais contemporâneo e que será feito um projeto arquitetônico e um plano

diretor para o parque, se assim for aprovado. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que ficou com

dúvida quando viu a apresentação na florestal, mas que agora ficou Claro. Falou sobre BCTI que teria uma

entrada geral para os cursos de engenharia e de materiais softwares e alimentos, mas que isso dependeria dos

estudos realizados daqui para frente. E que a pessoa poderia sair desse curso e migrar para um curso da área

de exatas. Comentou ainda sobre os cursos de licenciatura nos quais sobravam muitas vagas e com esse

projeto não ficariam com vagas ociosas, os cursos que já existem continuavam a ofertar as vagas e teriam a

segunda chance para esse preenchimento. Disse que isso não era uma proposta nova, era uma ideia diferente

que não obrigava acabar com os outros cursos e a princípio praticamente não precisará de vagas, somente

depois para engenharia e outros,  mas basicamente o que se tinha hoje era suficiente para.  A professora

Giulena Rosa Leite explicou que existia uma comissão para estudos dessa proposta. Após várias discussões

sobre o projeto, áreas verdes, sobre desmatamento. O Prof. Danival Vieira de Freitas explicou que não existia

parque tecnológico sem área verde e que um quarto da área do parque teria que ser  de preservação.  O

Presidente explicou que tinha uma comissão do plano diretor e quer a grande questão era o recurso e o prazo

dado pela câmara e o conselho tinha essa função de definir o que seria feito. O Prof. Danival Vieira de

Freitas solicitou a aprovação da área para que não perdesse o recurso, para formalizar o convênio e que tinha

que a implementação do Parque era gradativa. A Prof.ª Luciana Aparecida Elias questionou que se aprovasse

a área e se a implementação era gradativa, se cada passo passaria pelo conselho. O Presidente disse que tudo

passará pela comissão do plano diretor e o que fosse construído seria da Universidade,  que hoje estava

definido uma área, mas se achasse que isso não seria o correto para o processo poderiam verificar o que

deveria ser feito. O Prof. Simério Carlos Silva Cruz apresentou a estrutura do Parque que terá representantes

da  comunidade  em todas  as  instâncias.  Após  diversas  discussões  ficou  definido  que  em uma  reunião

extraordinária  o  assunto  voltaria  em  pauta.  Sexto  Ponto  da  Pauta:  Edital  de  Diárias  e

Passagens/UFJ/2020 - Apresentação e apreciação do Edital de Diárias e Passagens/UFJ/2020, relatado pelo

Conselheiro Prof. Simério Carlos Silva Cruz, o relator apresentou o edital e disse que o mesmo já havia sido

discutido nas unidades, após discussões o edital foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. O

Presidente  comentou  que  as  regaras  tinham  mesmo  que  ser  discutidas,  mas  sempre  valorizando  as
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particularidades de cada um.   Sétimo Ponto da Pauta: Outros assuntos – Não tivemos outros assuntos.

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

11:35 horas (onze horas e trinta e cinco 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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