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Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte às quatorze horas e vinte e um 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/UFJ, os membros do CONSU-

NI 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. 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.  Dyomar  Toledo  Lopes,  Pró-Reitor  Pro  Tempore de  Administração  e

Finanças/UFJ; Assistente em Administração Eleuzzy Moni do Carmo, representante SINT/UFG; Prof.ª Eva

Aparecida de Oliveira, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Educação/UFJ; Prof. Fernando Henrique

Cristovan,  representante  da  Pós-graduação/UFJ;  Prof.  Flavio  Gomes  de  Moraes,  Pró-Reitor  Adjunto  da

PRAE/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 Ludmila Grego Maia,

Pró-Reitora Pro Tempore de Extensão e Cultura/UFJ;  Assistente em Administração Michaela Andréa Bette

Camara, Assessora de Comunicação/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 Letras/UFJ; Administrador Ricardo Porto Simões Mathias, Órgãos Administrati-

vos/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 Ino-

vação/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:  Analista de Tecnologia da Informação Daniel Silva Carvalho,  CER-

COMP/UFJ; Prof. Doughlas Regalin, Diretor do Hospital Veterinário/UFJ; Prof. Luis Antônio Serrão Con-

tim, representante ADUFG; Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos e foi apre-

sentada a forma de organização da reunião, que terá o controle quanto ao tempo de fala. Primeiro Ponto da

Pauta: Informes: Reunião sem informes. Segundo Ponto da Pauta: Apreciação da Proposta de For-

mação da Comissão responsável pela construção/elaboração do Estatuto e Regimento da Universi-

dade  Federal  de  Jataí  e  apresentação  desses  documentos  ao  Conselho  Universitário

(CONSUNI/UFJ), o Presidente solicitou que a Prof.ª Giulena Rosa Leite fizesse esclarecimentos



quanto a esse ponto. A Professora iniciou com uma apresentação informando como será o funciona-

mento da comissão: Primeiro ato:  Apresentar proposta de metodologia para aprovação do CON-

SUNI. Segundo ato: Apresentar o cronograma de atividades para apreciação do CONSUNI. Tercei-

ro ato:  Conduzir a ESTATUINTE. Quarto ato: Apresentar a minuta do ESTATUTO para aprecia-

ção do CONSUNI e  Quinto ato:  Conduzir a construção do REGIMENTO, mediante aprovação do

CONSUNI. Em seguida a professora apresentou as propostas de composição, Primeira proposta:

Presidente da comissão: Vice-Reitora, 01 membro da Secplan, 01 membro da Coord. de Assuntos

Administrativos, 01 Redator, 01 Docente por Unidade Acadêmica, O coordenador de cada órgão

complementar, suplementar, 01 representante do sindicato dos técnicos, 01 representante do sindica-

to dos docentes e 06 discentes. Segunda proposta: Presidente da comissão: Vice-Reitora, 01 Repre-

sentante de cada entidade (sindicatos e DCE), 08 Docentes sendo um por Unidade Acadêmica, 5

Docentes eleitos pelos pares, 07 Técnicos administrativos sendo um de cada órgão administrativo,

06 Técnicos sendo um de cada pró reitoria e 13 discentes. Terceira proposta: Presidente da comis-

são: Vice-Reitora, 01 membro da Secplan, 01 membro da Coord. de Assuntos Administrativos, 01

Redator – do curso de Letras eleito pelo seus pares, 01 TAE Representante de cada órgão, 01 TAE

Representante de cada unidade acadêmica, 02 Docentes Representantes de cada unidade e 16 dis-

centes. Após apresentação e explicações, o Presidente falou sobre a prerrogativa do reitor em indi-

car a comissão e que das universidades supernovas, somente ele abriu esse tema para discussão para

que tivessem uma atividade democrática.  O Prof. Diego Augusto Diehl disse que seria interessante

que fossem examinadas cada uma das funções nas três propostas e ainda uma proposta de metodo-

logia. O Prof.  Christiano Peres Coelho falou sobre a estrutura que a Universidade Federal de Goiás

tinha e que toda essa estrutura estava baseada nisso, sugeriu a inclusão nos atos a apresentação e

aprovação da estrutura. O Presidente esclareceu que a colocação dele entraria na metodologia da co-

missão e se o processo começasse a desencadear problemas, o Consuni tinha essa função de fiscali-

zar todo o processo e cancelar se for necessário. Após discussões o Presidente disse que seria colo-

cado em votação a questão de ser ponto a ponto, ou propostas completas. Nesse momento surgiram

mais discussões e a votação não foi iniciada, as discussões apresentaram diversas propostas, mas

não chegou-se a um consenso do que seria votado. O Presidente disse que essa comissão era uma

comissão de trabalho e não uma comissão política e quando a proposta foi elaborada pensaram no

trabalho, pois quando se colocava um número grande de membros, um número grande de técnicos

administrativos isso inviabiliza o funcionamento da administração com os trabalhos da implantação

da nova universidade, então tinham que ter esse cuidado de não colocar em risco a implantação da

nova universidade. Após muitas discussões a Prof.ª Giulena Rosa Leite solicitou que todos tivessem

o direito de ajustar suas propostas. O Presidente questionou se corrigia as propostas ou se a Prof.ª

Giulena Rosa Leite apresentaria e assim estaria definido, disse que qualquer problema que ocorresse



seria trazido para o consuni para os ajustes necessários. O Discente Lucas solicitou autorização para

falar e o direito de voz foi concedido com o registro da unanimidade dos votos. O Discente Lucas

falou que tinha que ficar claro que seriam dois momentos de votação: comissões fechadas ou com

ajustes, falou também sobre a representação discente e fez referência aos três mil e seiscentos dis-

centes da instituição, disse que queria a participação majoritária e que a universidade era dos dis-

centes, e se a professora se sentia representada por um professor, era problema dela. Em seguida ini-

ciou-se a votação: Primeiro a Proposta do Prof. Dyomar Toledo Lopes, que votassem as comissões

como estavam apresentadas nas propostas, sem modificações.  Em votação foram registrados 12

(doze) votos favoráveis a aprovação sem alterações e para propostas com alterações foram registra-

dos 9 (nove) votos. A partir desse momento foi concedido quinze minutos para a defesa de cada pro-

posta que seria votada integralmente sem alterações, após apresentações em votação: Primeira Pro-

posta apresentada pela mesa: Presidente da comissão: Vice-Reitora, 01 membro da Secplan, 01

membro da Coord. de Assuntos Administrativos, 01 Redator, 01 Docente por Unidade Acadêmica ,

o coordenador de cada órgão complementar, suplementar (totalizando 6 representantes), 01 repre-

sentante do sindicato dos técnicos, 01 representante do sindicato dos docentes e 06 discentes.  Se-

gunda Proposta apresentada pela Biblioteca: Presidente da comissão: Vice-Reitora, 01 Represen-

tante de cada entidade (sindicatos e DCE), 08 Docentes sendo um por Unidade Acadêmica, 4 Do-

centes eleitos pelos pares, 06 Técnicos administrativos sendo um de cada órgão administrativo, 07

Técnicos sendo um de cada pró reitoria, 12 discentes, 01 representante do sindicato dos técnicos, 01

representante do sindicato dos docentes e 01 representante do DCE. Segunda Proposta apresenta-

da pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos: Presidente da comissão: Vice-Reitora, 01 mem-

bro da Secplan, 01 membro da Coord. de Assuntos Administrativos

01 Redator – do curso de Letras eleito pelo seus pares, 01 TAE Representante de cada órgão, 01

TAE Representante de cada unidade acadêmica, 02 Docentes Representantes de cada unidade e 16

discentes. A Técnica Administrativa Silviany da Silva Coutinho Guimarães ressaltou a insatisfação pela

forma de representação da categoria. O Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa disse que achava que começa-

ram muito mal e que nenhuma proposta agradava, pois tinham que pensar na universidade e não na defesa de

feudos. O Prof. Diego Augusto Diehl parabenizou o Prof. Raimundo e a Técnica Administrativa Silviany

da Silva Coutinho Guimarães pelas falas, finalizou dizendo que nenhuma das propostas atenderia, mas devi-

do a necessidade de formulação do estatuto para o cumprimento do prazo de 180 dias votaria na proposta que

mais contemplaria a participação de docentes e discentes. A Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira disse que en -

dossava a fala dos colegas e que votaria na proposta dois que era a que mais se aproximava, disse para a

Prof.ª Giulena Rosa Leite que ela conseguirá conduzir a comissão com uma metodologia para mais pessoas e

que os órgãos indicariam pessoas com capacidade. O Prof. Simério Carlos Silva Cruz disse que não concor-

dava com as colocações, disse que eram falas discrepantes, uma ou outra era melhor, mas se começassem

com esse pensamento seria difícil, tinham que pensar em universidade e qualquer que fosse a composição



aprovada para essa comissão, seria aprovada para a instituição. A Técnica Administrativa Eleuzzy Moni do

Carmo disse que a proposta deles não era a do sindicato, mas olharia o documento como sindicalista. A Prof.ª

Helga Maria Martins de Paula solicitou autorização para falar, o direito a voz para a professora foi concedido

com o registro da unanimidade dos votos. A Professora disse que sentia-se contemplada com a fala da Unida-

de Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, comentou sobre paridade e disse que precisavam am-

pliar esse debate, disse que quem quisesse documentações e informações ele tinha para fornecer, em seguida

a professora leu uma carta do Curso de Direito: “Prezados e prezadas coordenadoras e coordenadores dos

cursos de graduação da UFJ. A reunião do Consuni de hoje será decisiva para pensar o futuro da UFJ. Será

instituída uma comissão para construir o Regimento e o estatuto da nova universidade. Assim, servimo-nos

da presente carta para  conclamar  todas e todos para participação no processo de estruturação da UFJ: em

debate, as principais condições para pensar e executar a configuração política, administrativa e jurídica da

nossa universidade. Universidade que queremos e,  mais do que nunca, nos esforçamos para construir uma

universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente responsável e relevante. Em um cenário de retro-

cessos e ataques as Universidades, não nos faltam motivos para pensarmos qual nosso papel nesse contexto.

Por isso, pensar a UFJ é pensar em memória histórica: na luta dos que vieram Antes de nós para que fôsse-

mos efetivamente autônomos e independentes e, como nos estruturaremos para não repetir erros que sempre

criticamos, é fundamental. Como continuarmos a construção da UFJ sem repetir erros que refutamos? Como

capilarizar a UFJ como um espaço onde se estuda e trabalha muito pela ciência e educação? Um dos cami-

nhos é ampliar a participação de toda a comunidade acadêmica no processo de debater e formular as políticas

da UFJ: comissões realmente representativas e que traduzam o anseio de todas/os nós, não reproduzindo um

“espelho” do qual nem sempre temos acordo. Somos professoras/es, técnicas/os, trabalhadores/as, terceiriza -

das/os e estudantes que nos inserimos na maneira qualificada nos espaços nos quais atuamos, por isso deve-

mos pensar: qual a melhor forma/metodologia para o momento tão central na UFJ? Os cursos, diversos, com

suas dinâmicas próprias e especificidades dialogáveis de acordo com as respectivas grandes áreas e experiên-

cias acumuladas ao longo dos anos, podem ser ouvidos e, seus acúmulos, sistematizados. Por isso, nosso en-

caminhamento de reflexão e de ação é de que todos os cursos da UFJ sejam representados nas comissões que

pensaram as políticas para a UFJ. A proposta surge da firme certeza de que o enfrentamento ao que está posto

deve se assentar sempre na radicalidade democrática: a defesa das liberdades democráticas, inclusive, ao es-

truturarmos uma nova Universidade que tem a tarefa, mais do que nunca, de não reproduzir modelos que se

mostraram elitistas e constituir uma universidade pública, gratuita, laica, socialmente necessária desde sua

estruturação interna. Por onde começamos? Por comissões com representações de todos os cursos, técnicos e

estudantes: se temos tempo para debater e encaminhar, porque engessarmos em modelos nos quais há pouca

representação efetiva? A proposta que se apresenta agora será centralizada as decisões nas unidades acadêmi -

cas e isso se dá sem sabermos se este será realmente o modelo a ser reproduzido e continuado. Conversem

com suas/seus colegas, exijam a efetiva voz de seus cursos, falem com suas/seus chefes de unidade. Vamos

lá, nosso desafio é grande: a história nos aponta que enfrentar o que está posto só é possível se ampliarmos o

processo democrático, não basta a disposição de “ouvir”, faz-se necessário mãos, braços mentes e comparti-

lhar o que queremos para a sociedade, a educação pública e para a UFJ. Jataí 11 de março de 2020. Coorde -



nação do curso de Direito da UFJ.” Após a leitura o Presidente explicou que eram seis técnicos administrati-

vos e seis discentes na composição da comissão e que tinha um respeito enorme pela comunidade. Em vota -

ção as três propostas apresentadas e foram registrados 11 (onze) votos para a primeira proposta; 6 (seis) vo-

tos para a segunda proposta e 0 (zero) votos para a terceira proposta, registramos ainda uma abstenção. Por -

tanto a composição da comissão foi aprovada da seguinte forma: Presidente da comissão: Vice-Reitora,

01 membro da Secplan, 01 membro da Coord. de Assuntos Administrativos, 01 Redator, 01 Docente

por Unidade Acadêmica , o coordenador de cada órgão complementar, suplementar (totalizando 6

representantes), 01 representante do sindicato dos técnicos, 01 representante do sindicato dos do-

centes e 06 discentes. Terceiro Ponto da Pauta – Outros assuntos - Não tivemos outros assun-

tos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reuni -

ão às 16:42 horas (dezesseis horas e quarenta e dois minutos), da qual, para constar, eu, Marinalva de Olivei-

ra Teixeira, Secretária do Conselho Gestor, lavrei a presente ata que, lida e se achada em conforme, segue as-

sinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e votação………….


