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Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte às quatorze horas e onze 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; Prof. Christiano Peres Coelho, Chefe da Unidade Acadê-

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

Acadêmica de Ciências da Saúde/UFJ; Bibliotecário/Documentalista Denis Junio de Almeida, representante

Órgão Suplementar/Biblioteca/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; Prof. Edésio Fialho dos Reis, Pró-Reitor Pro Tempore de Pós-graduação/UFJ; Prof.ª Eva Apa-

recida de Oliveira, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Educação/UFJ;  Prof. Flavio Gomes de Mora -

es, 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; Técnico de Laboratório Patricia

Rosa de Assis, representante dos Técnicos Administrativos/UFJ; Prof. Simério Carlos Silva Cruz, Pró-Reitor

Pro Tempore de Pesquisa e Inovação/UFJ; Administradora Simone Rezende do Carmo, Pró-Reitora Pro Tem-

pore 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 Da-

niel Silva Carvalho,  CERCOMP/UFJ; Prof. Doughlas Regalin, Diretor do Hospital Veterinário/UFJ; Prof.

Luis Antônio Serrão Contim, representante ADUFG; A Discente Bruna Salvador Ferraz Ferreira, represen-

tante do DCE.  Verificado o “quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos:  Primeiro Ponto da

Pauta: Informes da Presidência - Não tivermos informes da presidência. Assunto: Coronavírus: O Pre-

sidente solicitou a inclusão dos serviços essenciais na discussão, inserção aprovada com o registro da unani -

midade dos votos. O Presidente disse que era necessário discutir, pois a universidade não poderia parar, pe -

diu que o espírito dessa reunião fosse que cada um pensasse em trabalhar no sentido de preocupar com todos.

A Prof.ª Giulena Rosa Leite fez informes sobre a pandemia e comentou sobre portaria e instrução normativa

do serviço público federal e formação do Comitê Consultivo COVID/UFJ, formado pelos seguintes mem-

bros: Profª. Edlaine Faria de Moura Villela, Prof.ª Giulena Rosa Leite, Prof. Hanster Hallisson Alves Rezen-

de, Prof. Hélio Ranes de Menezes Filho, Prof. Marcos Lázaro Moreli e Prof.ª Marise Ramos de Souza. A

Prof.ª Giulena Rosa Leite  disse que até o dia 13/03/2020 não havia motivos para alardes e que na sexta-feira

à noite foi publicada a portaria municipal que decretou a suspensão de todas as atividades do centro de even -



tos por trinta dias, no mesmo dia se reuniram para conversar sobre o assunto e no domingo o Estado publicou

a Instrução Normativa, a partir desse momento houve uma determinação e o próximo passo foi cumpri-la, os

atos da reitoria seguiram orientações do comitê.  Assunto: Chamada Pública - O Presidente explicou que

trabalharam ontem até meia noite para publicação da suspensão da chamada pública e que neste momento

não tinham como definir uma nova data, mas que seria elaborado um novo edital e que a ação possível nesse

momento foi o cancelamento, disse que o Centro de Gestão Acadêmica providenciará outro edital com novas

datas e o agendamento será realizado com a antecedência necessária. Assunto: Viagens - Por posição do Co-

mitê Consultivo COVID/UFJ, todas as viagens agendadas para os próximos quinze dias serão canceladas.

Assunto: Restaurante Universitário - Por posição do Comitê Consultivo COVID/UFJ, com base em co-

nhecimentos científicos o restaurante universitário estará fechado.  Assunto: Terceirizados - O Presidente

disse que ontem foi publicado um comunicado, sem distinções, que paralisou todas as atividades de terceiri-

zados e efetivos, até a realização desta reunião do Consuni, disse que tinham situações de órgãos essenciais

que seriam discutidas aqui. Sobre a situação específica dos terceirizados ele disse que os serviços são contra-

tados e eles recebem pelos serviços prestados e a preocupação foi sobre ter a certeza de que poderia liberá-

los por quinze dias e na busca destas informações com o jurídico ficou bem claro que por um período longo

de quinze dias a empresa que fará essa gestão, a universidade não pode tomar essa atitude de afastamento,

pois os funcionários registram ponto, a liberação a revelia da empresa poderia configurar em improbidade

administrativa. E nisso foi observada a seguinte percepção, são quatro mil e duzentos discentes, duzentos e

vinte terceirizados, então com a suspensão das aulas ocorrerá uma dispersão, comentou ainda que a universi-

dade tem muitos serviços essenciais, então a partir de amanhã voltam todos os terceirizados, mas a universi-

dade estava agindo com toda cautela, pautada em legislação e informações necessárias, tudo dentro do prin-

cípio da legalidade. A Prof.ª Giulena Rosa Leite disse que será realizado o contato com as empresas, mas a

princípio não tinha como dispensá-los e pagar pelo serviço prestado. Em seguida o Presidente fez a leitura da

nota divulgada no site da universidade: “A Reitoria da Universidade Federal de Jataí, atenta à necessidade de

continuidade das medidas de prevenção já adotadas pela Instituição e considerando o parecer emitido pelo

Comitê Interno de Prevenção e Controle ao Surto Epidemiológico de coronavírus (doc. Anexo), que atende

todas as orientações do Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Infectologia, bem como as orientações

em face da nota técnica emitida hoje, 15 de março, pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, determinan-

do a paralisação das aulas em todos os níveis educacionais públicos e privados do Estado, como medida de

prevenção contra a contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), resolve: Suspender as atividades aca-

dêmicas e administrativas da Universidade Federal de Jataí – UFJ a partir desta segunda-feira, 16 de março

de 2020, por um período de 15 (quinze) dias, conforme recomendado na nota técnica da Secretaria de Estado

da Saúde; A suspensão das aulas pode ser prorrogável, conforme consta da nota técnica e dependerá de avali-

ação da autoridade sanitária do Estado de Goiás; Convocar o Comitê Interno de Prevenção e Controle ao sur -

to Epidemiológico de coronavírus para uma reunião amanhã, dia 16 de março, às 7 horas, na sala de reunião

da Reitoria; Convocar reunião extraordinária do Conselho Universitário, para amanhã, dia 16 de março, às

14 horas, no Auditório maior do Câmpus Jatobá, para definir questões jurídico-administrativas e os desdo-

bramentos que podem surgir em razão da suspensão das atividades. Solicitamos que a comunidade acadêmi-



ca continue adotando as medidas de prevenção já divulgadas e quaisquer novidades serão repassadas para co-

nhecimento de todos os interessados”. Em seguida a Discente Bruna Salvador Ferraz Ferreira questionou so-

bre o restaurante universitário, sobre os discentes que não recebiam bolsa, enquanto o restaurante estiver fe-

chado eles receberão algum auxílio? O Presidente disse que tinha que discutir sobre isso para verificar qual a

melhor forma de atender, e disse que poderia adiantar que a reitoria não colocava a mão em dinheiro, então

pagamento em dinheiro não seria possível, mas o assunto será estudado. O Prof. Diego Augusto Diehl questi -

onou o que seria discutido na pauta e o que seria informe, falou ainda que o comitê nomeado tinha que passar

no Consuni para aprovação. O Presidente disse que o comitê já foi nomeado por ele e que colocará em vota-

ção no Consuni somente para referendar. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli questionou se o restaurante

universitário não poderia ficar aberto somente para entrega de marmitas. A Prof.ª Giulena Rosa Leite disse

que em resposta ao questionamento do Prof. Diego, que seria discutido a questão do Hospital Veterinário, es-

tágios, serviços essenciais, restaurante universitário. Disse que cada coordenação teria que definir o que po-

deria parar ou não, a professora solicitou que não obrigassem o discente a trabalhar nas pesquisas. Assunto

Hospital Veterinário - O Presidente solicitou que o Prof. Doughlas Regalin falasse sobre as especificidades

do Hospital Veterinário, o Professor explicou a forma de trabalho no hospital e disse que tinham atendimento

emergencial, mas que não era todos os dias, explicou sobre procedimentos realizados no hospital de parabe-

nizou a gestão pela decisão, pois em outros locais onde a tomada de decisões foi demorada a situação se

agravou muito. Disse que o ideal nesses quinze dias era que o hospital atendesse somente emergências, co-

mentou sobre a situação dos residentes que precisavam cumprir uma carga horária, mas que ele questionaria

ao COREMU sobre a situação. O Presidente disse que quanto ao funcionamento do hospital terá que partir

de uma proposta do próprio hospital, após discussões foi definido com o registro da unanimidade dos votos

que o Hospital Veterinário paralisaria suas atividades por quinze dias. Assunto: Manutenção do estágio da

Saúde - O Presidente pediu que fossem apresentadas as colocações da área da saúde, A Prof.ª Giulena Rosa

Leite falou sobre a nota técnica do estado em que diz que todos os professores e discentes podem ser convo -

cados para o trabalho em hospitais. A Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira questionou se a universidade tinha

condições de fornecer todo o material necessário para proteção. A Prof.ª Giulena Rosa Leite explicou como

funcionava a situação no Hospital das Clínicas e disse que os discentes que estavam no estágio, passaram por

capacitação e que tinham EPI’s. O Presidente explicou que esses equipamentos de segurança são de respon-

sabilidade do hospital. A Prof.ª Giulena Rosa Leite disse que a orientação do comitê nesse momento é que to-

dos os estágios sejam paralisados. O Prof. Daniel Cortês Beretta leu um documento do Curso de Enferma-

gem solicitando para suspender os estágios, após discussão, em votação a suspensão dos estágios na área da

saúde foram aprovados com o registro da unanimidade dos votos.  Assunto Serviços Essenciais - A Prof.ª

Giulena Rosa Leite disse que a ideia inicial era a suspensão de tudo, serviços essenciais e estratégicos, para

evitar ao máximo que os servidores estivessem no local de trabalho. Após discussão, o Prof. Alexandre Ro-

drigo Choupina de Andrade questionou sobre o funcionamento da rota intercampi, o Presidente respondeu

que a rota estava suspensa. A Prof.ª Giulena Rosa Leite disse que era favorável ao teletrabalho e acreditava

que as pró-reitorias tivessem condições de trabalhar à distância, mas tinha que ficar em aberto a questão de

visitas ao campus. O  Prof. Simério Carlos Silva Cruz solicitou a manutenção dos editais da Pró-reitoria de



Pesquisa e Inovação, mas sem atendimento ao público. Após muitas discussões o Prof. Diego Augusto Diehl

solicitou que a definição do teletrabalho fosse estendida aos terceirizados. O Presidente disse que a proposta

era muito interessante, mas nos órgãos de controle e corregedoria trazem em legislações que se liberar dessa

forma o Reitor pode ter que responder e ainda ressarcir os valores gastos com os terceirizados, então tinha

que cumprir a lei, disse que a reitoria acatará o parecer jurídico, repetiu que a proposta do professor era inte-

ressante, porém, não o respaldava como reitor. O Prof. Diego Augusto Diehl solicitou que o jurídico fosse

consultado quanto a isso também, pois poderia ser responsabilizado também, caso alguém seja contaminado.

O Presidente disse que todos os casos serão consultados, mas não tinha como definir agora a situação laboral

dos terceirizados, mas que levaria essa demanda para o jurídico, considerando o contexto de uma pandemia.

Mais discussões sobre os setores que precisavam ou não de funcionar, em seguida o Presidente disse eu pre-

cisava de um processo de organização e que provavelmente daqui quinze dias a suspensão das aulas será

prorrogada, então tinham que se organizar de forma administrativa e é o Consuni que definirá como será. A

Prof.ª Giulena Rosa Leite disse que tinham três pontos a serem discutidos, a questão das bolsas poderia ser

realizada no teletrabalho, quanto a psicopedagoga a técnica tinha que se manifestar, mas a definição era de

que os trabalhos fossem suspensos e se for atender que obedecesse todo o protocolo que a situação requer. O

Presidente disse que precisavam definir o que era essencial, disse ainda que as pró-reitorias definirão o que

seria essencial e ainda o que se adequa ao teletrabalho e dessa forma os órgãos administrativos também.

Após discussões o Presidente disse que poderia definir como proposta que todos os órgãos complementares e

suplementares, pró-reitorias discutam com seus técnicos administrativos e terceirizados para definição. em

votação essa proposta foi aprovada com o registro de 17 (dezessete) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção.

Assunto: Restaurante Universitário, melhores definições - A Discente Bruna Salvador Ferraz Ferreira dis-

se que uma das propostas seria a realização da entrega de marmitas de forma pré-definida na Riachuelo de

forma a não ter aglomeração. O Prof. Diego Augusto Diehl pediu que conversasse com a empresa do restau-

rante universitário para verificar sobre a entrega/distribuição dessas marmitas, disse ainda que o Núcleo de

Práticas Jurídicas poderia colocar-se à disposição para auxiliar. O Prof. Dyomar Toledo Lopes disse que pre -

cisavam pensar em uma estratégia para distribuição em que não houvesse aglomeração. O Presidente disse

que terão que consultar a vigilância sanitária e que era muito importante tudo que estava sendo colocado,

mas que precisaria de um prazo para responder e verificar essa possibilidade, tinha que ouvir também a em-

presa do restaurante. A Discente Bruna Salvador Ferraz Ferreira disse que entendia a situação, mas os discen-

tes ficarão desassistidos e a situação poderia ser prorrogada, então tinha que resolver logo. O Presidente disse

que se comprometia em tentar resolver a situação, chamando todos os envolvidos, o mais breve possível, mas

de forma a estarem respaldados em todos os aspectos. O Prof. Diego Augusto Diehl disse que tinha a cantina

da Riachuelo que estava fechada, então poderiam utilizá-la. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli disse que

tinha vários questionamentos de professores, se podia trabalhar sozinho na sala, laboratórios? A Prof.ª Giule-

na Rosa Leite disse que as atividades estavam suspensas e que funcionaria somente o essencial, e quem vier

para a universidade terá que cumprir o protocolo, pois era uma pandemia já com um suspeito de contamina-

ção em Jataí e sessenta em Rio Verde, então estava tudo suspenso por quinze dias. O Presidente disse que os

questionamentos do professor procediam, mas que os diretores tinham como saber o que era essencial. O



Prof. Edésio disse que teve um problema sério hoje na pós-graduação, pois quando chegou lá hoje, se depa -

rou com uma aula com trinta pessoas. O Presidente disse que a pessoa não estava cumprindo com as normati-

vas, pois as aulas estavam suspensas. A Discente Bruna Salvador Ferraz Ferreira falou sobre a reunião da es-

tatuinte, o processo foi suspenso, então como seria feito? Poderiam indicar os nomes? O Presidente disse que

estavam sim aguardando a indicação dos nomes, mas a reunião por enquanto não será realizada. Nada mais

havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 17:04 ho -

ras (dezessete horas e quatro 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..


