
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA DEZESSETE DE FEVEREIRO DE 2016

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 14 horas e 18 minutos, no
Miniauditório Congadas, da UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros do Conselho Gestor da
UFG/Regional  Catalão,  em caráter  ordinário,  sob a  presidência do Diretor  Prof.  Dr.  Thiago Jabur
Bittar.  Na  oportunidade  compareceram  os  seguintes  Conselheiros: Alexander  Meireles  da  Silva,
Alexandre de Assis Bueno, Anderson Luiz Ferreira, Denis Rezende de Jesus, Élida Alves da Silva,
Maria Marta Lopes Flores em substituição a Fátima Pacheco de Santana Inácio, Getúlio Nascentes da
Cunha,  Lincoln  Lucílio  Romualdo,  Marco Paulo  Guimarães,  Maria  Helena  de  Paula,  Nilton  Luís
Moreira, Paulo Henrique Silva Azevedo, Renata Alessandra Evangelista, Cleumar Tristão de Aguiar
em substituição a Roberto Ferreira Tavares, Gilmar Alves de Avelar em substituição a Ronaldo da
Silva, Serigne Ababacar Cisse Ba, Thiago Porto de Almeida Freitas e Wender Rodrigues de Siqueira. O
conselheiro Marcos Bueno justificou sua ausência. Estavam presentes à reunião, com direito a voz, a
Professora  Maria  José  dos  Santos,  coordenadora  do  Departamento  Editorial  da  Regional  Catalão
(DEPECAC), o Professor Luiz do Nascimento Carvalho e o técnico administrativo Régis Marcus de
Sousa, ambos membros da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP), também desta
Regional. Havendo quórum,  o  presidente  iniciou  a  reunião,  passando  os  informes  da  Direção.
Lembrou que uma resolução aprovada neste  conselho normatiza  a  licença  dos  servidores  técnico-
administrativos para qualificação. Falou da solicitação da servidora Simonne Pereira da Silva Ribeiro e
do servidor Wender Rodrigues de Siqueira, explicou os procedimentos para avaliação do pedido e que,
embora  a  comissão  de  avaliação  tenha  entendido  que  eles  atendem aos  critérios  estabelecidos  na
Resolução, ainda faltam os documentos de aprovação em programas de pós-graduação stricto sensu.
Informou que a servidora Cleire Marta Dias, disponibilizada há algum tempo pela Prefeitura Municipal
de  Catalão  para  prestar  serviços  na  Regional,  está  à  disposição,  a  quem tiver  interesse  nos  seus
serviços, para realização de entrevista com a mesma. O conselheiro Lincoln Lucílio romualdo disse
que  a  partir  da  próxima  sexta-feira  ela  poderá  ir  para  outro  setor  da  Regional.  Os  conselheiros
Alexander Meireles da Silva, Getúlio Nascentes da Cunha e Serigne Ababacar Cisse Ba disseram ter
interesse na servidora para a  Unidade Acadêmica Especial  (UAE) de Letras e  Linguística,  para a
Coordenação  do  Mestrado  em  História  e  para  a  Coordenação  de  Educação  à  Distância,
respectivamente. O Presidente da reunião disse que caso ela não vá para outro setor, ficará à disposição
da Direção. Informou que recebeu um documento da Reitoria constando a previsão de instalação de
internet via Rede Ipê (RNP) em fevereiro de 2016; na próxima sexta-feira, das 9 às 10 horas da manhã
haverá  uma  mobilização  de  combate  ao  mosquito  aedis  aegypti e  a  Regional  Catalão  fará  uma
caminhada em suas instalações, a fim de verificar possíveis criadouros do mosquito, contando com a
participação  de  servidores  e  alunos.  Disse  que  levou  ao  Conselho  Universitário  (CONSUNI)  a
demanda existente na Regional Catalão, no que se refere à Função de Coordenador de Curso (FCC), de
onde saiu um documento o qual foi enviado ao Ministério da Educação (MEC). Em resposta, o MEC,
na  pessoa  da  Diretora  de  Desenvolvimento  da  Rede  de  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior
(IFES), Dulce Maria Tristão, falou que é impossível o atendimento ao pleito, neste momento. A seguir,
passou a palavra ao técnico de laboratório, Régis Marcus de Sousa, que falou em nome da CISSP,
sobre gestão compartilhada de segurança e saúde do servidor público, sobre exaustores indevidamente
instalados, sobre a vaga do técnico em segurança do trabalho e outras providências a serem tomadas. O
conselheiro Lincoln Lucílio Romualdo falou da saída de emergência que precisa ser feita no Bloco N e
a barra de segurança que também precisa ser feita no Bloco K. A conselheira Élida Alves da Silva disse
que,  por  intermédio  do  Departamento  de  Desenvlvimento  de  Recursos  Humanos  (DDRH)  está
tentando trazer algum candidato aprovado, em outra localidade, na vaga de técnico em segurança do
trabalho, para assumir a vaga existente na Regional Catalão. A seguir, o Presidente da reunião passou a
palavra  ao  conselheiro  Lincoln  Lucílio  Romualdo,  que  passou  os  informes  da  Coordenação  de
Graduação e lembrou as datas do calendário referentes ao encerramento e início do semestre e às
matrículas; falou de procedimentos que são obrigação dos alunos e do desconhecimento, por parte dos
alunos, de certos componentes curriculares; de vagas ociosas. Convidou os demais conselheiros para
pensar atividades a serem realizadas no início das aulas, fora da calourada, com todos os alunos.  A
seguir o Presidente da reunião passou a palavra à conselheira Renata Alessandra Evangelista, para os
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informes da Coordenação de Extensão e Cultura (CEC). Ela falou da aula inaugural no início do ano
letivo de 2016, que está sendo programada em conjunto com alunos da Regional, os quais querem o
envolvimento de diversos setores da universidade durante a calourada, além da realização de shows e
outras atividades, tais como doação de sangue. Disse que nos dias 23 e 24/02 acontecerá na UFG, em
Goiânia,  o  Workshop Otimização  de  Recursos  Financeiros,  que  discutirá  a  utilização  de  recursos
financeiros  relacionados  à  pesquisa,  pós-graduação  e  extensão,  não  vinculados  ao  orçamento
UFG/MEC; convidou os conselheiros a se organizarem para participar. A conselheira Élida Alves da
Silva observou que a concessão de diárias será liberada se o orçamento de custeio para 2016 for
aprovado nesta reunião. O conselheiro Alexandre de Assis Bueno questionou se o evento não poderá
ser realizado aqui na Regional. As conselheiras Élida Alves da Silva e Maria Helena de Paula disseram
sentir  certa  dificuldade,  por  parte  das  Pró-Reitorias,  para  a  realização  de  eventos  em Catalão;  o
conselheiro Serigne Ababacar Cisse Ba disse ter tido a mesma percepção em diversas instâncias. O
conselheiro  Alexandre  de  Assis  Bueno sugeriu  que  o  Diretor  deve  se  posicionar  junto  ao  Reitor,
dizendo que a Regional não tem recurso suficiente para pagamento de diárias, justificando a realização
desse  tipo  de  evento  nas  Regionais  localizadas  fora  de  sede,  de  maneira  presencial  ou  por
videoconferência. O conselheiro  Thiago Porto de  Almeida Freitas  observou que os  servidores  são
todos  da  UFG,  que  as  capacitações  e  treinamentos  são  para  servidores  da  Universidade,  com o
financiamento  saindo  da  Universidade,  e  que  o  justo  é  viabilizar  a  participação  para  todos  os
interessados da Universidade. O conselheiro Alexandre de Assis Bueno apontou três possibilidades
para esse workshop, sendo a primeira, que pelo menos sete pessoas participem, garantindo uma em
cada Grupo de Trabalho (GT); a segunda sendo por meio de videoconferência e a terceira realizando o
evento nesta Regional. O Presidente da reunião se disponibilizou a ligar para o Reitor, mas disse que
prefere  elaborar  um documento  saindo  deste  Conselho.  A conselheira  Maria  Marta  Lopes  Flores
sugeriu que sejam feitas as duas coisas, isto é, telefonar ao Reitor e fazer o documento. O conselheiro
Thiago Porto de Almeida Freitas sugeriu que esse documento seja lido em cada GT, como uma nota de
repúdio. A conselheira Maria Helena de Paula se dispôs a redigir o documento ao Reitor. A conselheira
Renata Alessandra Evangelista informou que, no final de dezembro/2015, a Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura  (PROEC) publicou o Edital  Proec  03/2015 de chamada pública  para  comissão  interna de
avaliadores para os Editais Probec/Provec, Proext e outros editais. Disse que doze pessoas da Regional
Catalão se inscreveram e que solicitou em Goiânia que as oficinas acontecessem na Regional Catalão,
e, assim, as duas primeiras oficinas serão ofertadas pela CEC e a terceira oficina será ofertada também
na Regional, por pessoal da PROEC. Na sequência o Presidente passou a palavra à conselheira Maria
Helena  de Paula,  a  qual  informou que a  Coordenação de  Pesquisa  e  Pós-Graduação (CPPG) está
registrando  um  programa  de  formação  e  que  será  registrado  também  como  sendo  de  extensão,
chamado Programa Inovar  Ciência  (PIC),  integrando a graduação e  à  pós-graduação por  meio da
ciência  e  inovação.  Segundo  explicou,  por  meio  desse  programa,  tendo  em vista  as  dificuldades
financeiras, a CPPG tentará, sempre que um professor vier a Catalão para participar de bancas de pós-
graduação, viabilizar palestras na sua área de atuação para toda a comunidade acadêmica. Disse que a
Professora Roselma Lucchese concordou em ministrar um curso sobre a Plataforma Brasil, item por
item, com um passo a passo para projetos a serem submetidos ao Comitê de Ética. Informou que a Pró-
Reitora de Pesquisa e Inovação, professora Maria Clorinda Soares Fioravanti, solicitou a indicação de
dois nomes da Regional Catalão para comporem o Comitê de Ética da UFG. A conselheira Maria
Helena de Paula sugeriu que os chefes consultem nas suas UAEs se as pessoas que já possuem portaria
gostariam de participar. Falou sobre submissão de projetos de pesquisa PIBIC/PIVIC-PROLICEN, que
pela primeira vez foi publicado em parceria pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI); ressaltou a importância de que o docente tenha interação com
a graduação para as avaliações de programas de pós-graduação (mestrado e doutorado) e ao submeter
propostas  para  novos  cursos  de  pós-graduação.  A seguir,  o  Presidente  da  reunião  iniciou  a  pauta
deliberativa, apresentando a ata da reunião do dia 16/12/2015 para análise, sendo a mesma, após as
correções apontadas pelos conselheiros, aprovada por unanimidade. A seguir passou à homologação do
nome da editora da Regional Catalão, passando a palavra à Professora Maria José dos Santos, que
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explicou como ocorreu o concurso para escolha do nome. Disse que os três nomes mais votados foram
levados para uma enquete e que, embora o nome Editora Pirapitinga tivesse sido o mais votado, o
Conselho do DEPECAC entendeu que aquele nome não tinha um apelo interessante, aprovando, então,
o segundo nome que foi Editora Letras do Cerrado, e que, neste momento, traz para homologação
neste conselho. A conselheira Maria Helena de Paula parabenizou pelo não acatamento do nome mais
votado e pela escolha do segundo nome. Após os devidos esclarecimentos, o Presidente da reunião
colocou em votação o nome Editora Letras do Cerrado,  que foi  homologado com dez (10)  votos
favoráveis e cinco (05) abstenções. A professora Maria José dos Santos informou que conseguiu um
espaço provisório, ao lado do Restaurante Universitário (RU) para instalar a livraria e comercializar os
livros aqui publicados, devendo a mesma estar instalada até o final do mês de março. A seguir passou à
homologação do processo 23070.009599/2015-11, que trata da oferta de nova turma de curso de pós-
graduação lato sensu, Curso de Especialização em Tratamento de Minérios, a ser ofertado pela UAE
de Engenharia da Regional Catalão. O Presidente da reunião passou a palavra à conselheira Maria
Helena de Paula, relatora do processo, que falou sobre os novos procedimentos para aprovação do
curso e leu o seu parecer, que foi favorável à solicitação. Ela sugeriu que o Conselho Gestor solicite
uma prestação de contas ao final de cada curso de especialização, com a planilha contendo o resultado
financeiro e qualitativo alcançado e que as viagens ao exterior sejam detalhadas no projeto do curso. O
conselheiro Marco Paulo Guimarães  observou que o servidor  que gere conta pública deve prestar
contas. A conselheira Maria Helena de Paula disse que não há o que questionar, pois o projeto foi
aprovado na UAE e , em seu entendimento, a primeira instância a aprovar o projeto deve responder por
ele até a última instância. Após as discussões, o Presidente colocou em votação o parecer da relatora
com a recomendação de que seja elaborada, ao final do curso, uma planilha com o resultado financeiro
e  qualitativo  alcançado,  ficando  o  parecer  aprovado  com  nove  (9)  votos  favoráveis  e  seis  (6)
abstenções.  O  Presidente  da  reunião  sugeriu  que  pode  ser  feita  uma  resolução  constando  tal
recomendação. Na sequência, passou ao terceiro ponto da pauta, convidando a conselheira Élida Alves
da Silva que fez uma explanação sobre a planilha encaminhada junto com a convocação e sobre o
memorando circular 002/PROAD/UFG de 25/01/2016, que trata da distribuição orçamentária entre as
Regionais da UFG no ano de dois mil e dezesseis. Ela informou que, na aprovação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), houve um corte para a UFG da ordem de catorze milhões de reais. Disse que a
Presidenta Dilma Roussef fez um decreto provisório, informando que nos meses de fevereiro e março
serão liberados somente um dezoito avos (1/18) do recurso, e, não, um doze avos (1/12) como foi
liberado no mês de janeiro; os cortes serão feitos no decreto que deverá ser publicado no mês de
março. Disse que apresentará um orçamento não definitivo, uma vez que não se sabe, ainda, de quanto
será o corte. Explicou que, se não houvesse dívidas do exercício anterior, o orçamento deste ano seria
suficiente para a Regional se manter. Disse que o recurso neste ano será separado por unidade gestora
reduzida e que para a Regional Catalão foi disponibilizado o valor de nove milhões, quatrocentos e
oitenta e quatro mil, vinte e três reais e cinquenta e dois centavos (R$ 9.484.023,52) para custeio e o
valor de dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e um
centavos (R$ 2.468.361,21) para investimento, ou seja, capital.  Detalhou os elementos lançados na
planilha  orçamentária  e  observou  que  desde  o  mês  de  outubro  de  2015,  por  meio  do  Decreto
Presidencial  número 8540, o Governo Federal estabeleceu medidas de racionalização de gastos na
contratação  de  prestadores  de  serviços,  no  consumo  de  energia  e  de  telefone  nos  órgãos  da
administração pública federal, e que a UFG, desde então, vem tentando diminuir essas despesas. Falou
que  é  recomendação  restringir  a  concessão  de  diárias  e  passagens  para  eventos  e  viagens
internacionais, a não ser que seja imprescindível. Disse que propôs ao Pró-Reitor de Administração e
Finanças, Professor Carlito Lariucci, mudar o fluxo de compras da Regional Catalão de forma que as
solicitações de capital sejam inseridas no mês de setembro para compara do ano subsequente e, para
tanto,  talvez  seja  necessário  não  inserir  novos  pedidos  no  sistema  nesse  ano,  concretizando  as
aquisições dos pedidos inseridos em 2015. Disse que está aguardando que isso seja viabilizado no
sistema. Observou que esqueceu de colocar na planilha orçamentária as adequações elétricas a serem
feitas  no  prédio  multifuncional  e  a  verba  para  capacitação dos  servidores  técnico-administrativos.
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Alguns conselheiros não quiseram votar sem antes consultar suas UAEs sobre a proposta apresentada,
de não inserir novos pedidos de compras, sugerindo que seja realizada uma reunião extraordinária,
dentro de uns dez (10) dias, para que eles tenham tempo de discutir a proposta em seus colegiados. O
Presidente informou que o quórum estava no limite e o horário de término da reunião excedido, sendo
necessário tomar uma decisão de deliberação. Falou da proposta de marcar uma reunião extraordinária
para  acontecer  dentro  de  uns  dez  (10)  dias  como  sugerido,  devendo  a  mesma  acontecer  no  dia
02/03/2016 para aprovação das despesas de capital. A conselheira Élida Alves da Silva perguntou se os
conselheiros estavam de acordo em aprovar o orçamento de custeio nesta reunião, para poder liberar
diárias. Disse que destinará, na planilha de custeio, uma verba de dez mil reais (R$ 10.000,00) para
aquisição  de  Equipamentos  de Segurança  Individual  (EPIs)  e  vinte  mil  reais  (R$ 20.000,00)  para
capacitação  dos  servidores  técnico-administrativos.  O  Presidente  colocou  em  votação  a  planilha
orçamentária de custeio apresentada, com as duas modificações acima, sendo a mesma aprovada por
unanimidade.  A conselheira  Élida  Alves  da  Silva  explicou que  existem três  direcionamentos  para
aprovação do orçamento de capital, sendo o primeiro, manter somente os pedidos do ano passado; o
segundo,  permitir  que  a  UAE  substitua  pedidos  mantendo  o  valor;  o  terceiro,  rodar  o  modelo
novamente. Disse que em qualquer um dos direcionamentos tentará mudar o fluxo de compras.  A
seguir  o  Presidente  leu  o  documento  elaborado  para  ser  enviado  ao  reitor,  e,  após  as  correções
sugeridas, colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A conselheira Élida Alves
da Silva disse que a comissão de revisão do projeto da UFCat elaborou um documento a ser entregue
no MEC, no próximo dia 24, onde consta alguns questionamentos e necessidades a serem sanadas para
a consolidação da nova universidade. Leu o documento e explicou que o mesmo deverá ser entregue,
em mãos, se houver a aprovação deste Conselho. A conselheira Maria Marta Lopes Flores disse que
não é momento de pedir muito, em decorrência da crise financeira pela qual o país está passando, e que
isso  poderá  impossibilitar  a  criação  da  nova  universidade.  Após  as  discussões,  o  documento  foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada
às  17h29min e  eu,  Tânia  Maria  Tartuci,  lavrei  a  presente ata  que  depois  de lida  e  aprovada será
assinada por mim e pelos presentes. _____________________________
Presidente do Conselho: Thiago Jabur Bittar                                                                         
Conselheiros:
Alexander Meireles da Silva                                                                                                                                                  
Alexandre de Assis Bueno                                                                                                                                                     
Anderson Luiz Ferreira                                                                                                                                                          
Cleumar     Tristão de Aguiar                                                                                                                                                     
Denis Rezende de Jesus                                                                                                                                                         
Élida Alves da Silva                                                                                                                                                                 
Getúlio Nascentes da Cunha                                                                                                                                                  
Gilmar  Alves de Avelar                                                                                                                                                          
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                                                     
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                                         
Maria Helena de Paula                                                                                                                                                           
Maria Marta Lopes Flores                                                                                                                                                      
Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                                 
Paulo Henrique Silva Azevedo                                                                                                                                            
Renata Alessandra Evangelista                                                                                                                                            
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                                                    
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                                         
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                                             
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