
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE 2017

Aos vinte e dois (22) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às catorze horas e vinte minutos
(14h20min),  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:  Alberthmeiry
Teixeira de Figueiredo, Alexander Meireles da Silva,  André Luiz Galdino  em substituição a Thiago
Porto de Almeida Freitas, Cleumar Tristão de Aguiar em substituição a Wender Rodrigues de Siqueira,
Denis Rezende de Jesus, Élida Alves da Silva, Fátima Pacheco de Santana Inácio, Lana Ferreira de
Lima, Marco Paulo Guimarães, Marcos Aurélio Batista  em substituição a Geraldo Sadoyama Leal,
Marcos  Bueno,  Maria  Helena  de  Paula,  Maria  Terezinha  do  Prado,  Nilton  Luís  Moreira,  Paulo
Henrique Silva Azevedo, Rogério Bianchi de Araújo, Ronaldo da Silva, Serigne Ababacar Cisse Ba.
Os conselheiros Alexandre Faria Seixo de Britto, Anderson Luiz Ferreira, Lincoln Lucílio Romualdo e
Márcia  Pereira  dos  Santos  justificaram suas  ausências.  Havendo quórum,  o  presidente  iniciou  a
reunião dando boas vindas aos novos conselheiros Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo, que assumiu a
Chefia  da  nova Unidade Acadêmica  Especial  de  Química,  criada  a  partir  da  divisão  da  UAE de
Química  e  Física,  enquanto  a  UAE de  Física  continuou sob a  chefia  do  conselheiro  Nilton  Luís
Moreira;  conselheira  Maria  Terezinha  do  Prado,  coordenadora  da  Coordenação  de  Assuntos  da
Comunidade Universitária (CCOM), que a partir desta reunião assume uma cadeira de conselheira.
Justificou que ela sairá mais cedo da reunião, uma vez que a mesma compõe a Comissão de Análise de
Renda da Regional Catalão e, sendo hoje o segundo dia de matrículas presenciais terá que acompanhar
o  processo.  Justificou também a  ausência  do  conselheiro  Lincoln  Lucílio  Romualdo  que  está  em
Goiânia. Informou que haverá a Conferência Municipal da Saúde da Mulher, passando a palavra à
comissão responsável pelo evento, para, em três (3) minutos, fazer uma apresentação do evento. Com a
palavra, a professora do Curso de Enfermagem da Regional Catalão e membro do Conselho Municipal
de Saúde, Nunila Ferreira de Oliveira, falou em que consiste o evento, como será a etapa em Catalão
que acontecerá nos dias 22 e 23/03/2017. Disse que solicitou apoio político desta Regional para dar
visibilidade ao evento. Perguntou ao presidente da reunião como proceder para que o evento deixe de
ser da UAE de Biotecnologia (IBIOTEC) e se torne um evento da Regional Catalão/UFG. O presidente
respondeu que, após cumpridas as formalidades preliminares, sendo o evento cadastrado no Sistema de
Informações de Extensão e Cultura (SIEC) como um evento da Regional, ele deverá ser apresentado
para aprovação neste Conselho. O presidente deu prosseguimento à pauta, dizendo que os informes da
Direção foram encaminhados, antecipadamente, por e-mail. Leu os informes da COGRAD solicitando
que os cursos que ainda não encaminharam a resposta sobre adesão ao novo calendário de colação de
grau, que o façam rapidamente. Passou a palavra à conselheira Lana Ferreira de Lima para passar os
informes  da  CEC.  Esta  informou  que  a  previsão  de  abertura  das  inscrições  ao  edital
PROBEC/PROVEC é no dia 10/04/2017 e ressaltou que todos os projetos para concorrerem deverão
estar inscritos e cadastrados no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) –
módulo extensão. Disse que posteriormente será encaminhado memorando com as informações e que
dia  15/03/2017  haverá  um treinamento  para  presidente  de  Comissões  de  Atividades  de  Extensão
(CAEX), para avaliadores internos de extensão e cultura e para chefes de UAE. Solicitou até o dia
06/03/2017,  portaria  atualizada com o nome do presidente CAEX de cada UAE. O presidente da
reunião passou a palavra à conselheira Élida Alves da Silva, coordenadora da CAF. Esta informou que
foi iniciada a implantação dos sistemas pela ALSOL Energias Renováveis nesta Regional. Informou
que  foi  publicado  um  edital  da  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica  (Aneel),  especifico  para
universidades públicas, contemplando minigeração de energia, no qual a Regional está participando
com a colaboração de professores do Curso de Engenharia e de Administração. Explicou que a UFG
proporá efetuar a compra de um (1) megawatt-hora (MWh) de geração de energia, sendo duzentos
(200) gigawatt-hora (GWh) para Catalão, duzentos (200) GWh para Jataí e seiscentos (600) GWh para
Goiânia. Informou que, em relação a um edital do ano de dois mil e dezesseis (2016), foi feito um
levantamento e optou-se por fazer somente a troca de todas as luminárias por luminárias led. Disse que
o  edital  está  na  segunda  etapa  da  seleção  e  que,  sendo  contemplada,  a  Regional  poderá  fazer  a
substituição de todas as lâmpadas em uso por lâmpadas led, a custo zero para a UFG. Informou que
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pelo  processo  de  pequenas  reformas  está  sendo concluída  a  reforma do Restaurante  Universitário
(RU); que o projeto de acessibilidade e urbanização está em andamento e que, sendo ele uma obra de
reforma, não se realiza sem causar transtornos. Destacou que a ideia é publicar às sextas-feiras um
cronograma  de  obras  da  semana  seguinte.  Informou  que  haverá  dedetização  no  próximo  sábado.
Relatou  que  a  Pró-reitoria  de  Administração  e  Finanças  (PROAD)  analisou  os  relatórios  aqui
apresentados  na  última  reunião  e,  a  partir  deles,  colocou  alguns  custos  que  não  estavam  nos
documentos. O primeiro foi um contingenciamento do ano de dois mil e catorze, com percentual de
vinte e um por cento (21%) de capital, o que causou uma baixa no orçamento da Regional no valor de
R$ 1.197.000,00 (um milhão cento e noventa e sete mil reais); o segundo foi um fundo de bolsa que
não existia nos documentos. Disse que está aguardando nova avaliação da PROAD. O conselheiro
Alexander  Meireles  da  Silva perguntou sobre  a  previsão de  instalação dos  aparelhos  access  point
adquiridos. O conselheiro Paulo Henrique Silva Azevedo explicou como está o processo e não deu
garantia  de  término  da  instalação.  O  presidente  da  reunião  informou  que  os  trinta  e  três  (33)
equipamentos já estão aqui na Regional, aguardando a instalação. Passou a palavra à conselheira Maria
Helena de Paula, da CPPG. Esta relatou como foi o treinamento do SIGAA - módulo pesquisa, em
Goiânia e disse que pediu para que o mesmo fosse realizado aqui na Regional, porém não conseguiu.
Informou  que  o  Edital  do  PIBIC  estará  aberto  a  partir  do  dia  20/3/2017  e  que  o  prazo  para
cadastramento de projetos no SIGAA vai até o dia 17/04/2017. Explicou que os projetos não migrarão
de uma plataforma para outra, devendo essa atualização ser feita manualmente. Falou do prazo para
cadastramento de projetos no CEP. Solicitou que todos atualizem seus Currículos Lattes. Sugeriu que
as  certidões  de  aprovação  dos  relatórios  semestrais  de  pós-graduação  de  professores  que  pedem
promoção ou que estejam em estágio probatório, sejam enviados, quando solicitados, diretamente à
Pró-reitoria  de  Pós-graduação  (PRPG)  pelas  chefias  das  UAE. O  presidente  iniciou  a  pauta
deliberativa, apresentando a ata do dia 22/8/2016 para discussão e, em seguida, a colocou em votação,
ficando a mesma aprovada com catorze (14) votos favoráveis e três (3) abstenções. Seguiu o mesmo
procedimento para a ata do dia 28/09/2016, que ficou aprovada com catorze (14) votos favoráveis e 3
abstenções e para a ata do dia 30/11/2016, que ficou aprovada com treze (13) votos favoráveis e 4
abstenções. Passou ao terceiro ponto da pauta, colocando em discussão a criação do Curso de Física –
Bacharelado,  (processo  23070.010717/2016-80),  apresentando  para  tanto  o  referido  Projeto
Pedagógico  do Curso  (PPC).  Fez  um relato  do processo,  ressaltando que,  embora  na  convocação
conste aprovação do PPC, a deliberação é quanto à criação do Curso. Não havendo mais dúvidas por
parte  dos  conselheiros,  colocou em votação,  ficando a criação do Curso de Física – Bacharelado
aprovada  por  unanimidade.  Passou  ao  quarto  ponto  da  pauta,  lendo  a  justificativa  que  levou  à
aprovação em ad referendum dos processos que tratam da proposta de oferta de novas turmas e novo
regulamento  dos  Cursos  de  Pós-graduação  Lato  Sensu  –  Especialização  em Gestão  Financeira  e
Controladoria (processo 23070.014640/2016-44) e Especialização em Gestão de Pessoas e Marketing
(processo  23070.014642/2016-33),  com a  recomendação  de  que  a  criação  das  novas  turmas  não
prejudique  a  oferta  de  disciplinas  para  a  graduação  e  pós-graduação  stricto  sensu  da  Unidade
Acadêmica Especial (UAE) de Gestão e Negócios e de outras unidades acadêmicas. A conselheira
Maria Helena esclareceu que, desde a instalação da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação
(CRPPG), o  trâmite  para  processos  dessa  natureza  se  encerra  no  Conselho  Gestor  como  última
instância. Na sequência o presidente colocou em votação, ficando a aprovação em ad referendum de
ambos os cursos ratificada com dezesseis (16) votos favoráveis e duas (2) abstenções. A conselheira
Maria Helena ressaltou que tem colocado ao final dos pareceres feitos para a CRPPG, a necessidade de
atender ao artigo 16 e artigo 23, parágrafo III, da Resolução CEPEC 1128/2012, que prevê que os
relatórios finais devem ser aprovados no Conselho Gestor em até seis (6) meses após a finalização dos
cursos de especialização. Disse que tem passado à CAF e à Biblioteca Seccional o que está previsto
para ser comprado ao final dos cursos. Reforçou que os relatórios finais devem ser claros quanto à
receita e à despesa e quanto aos bens adquiridos. O conselheiro Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo
perguntou se não pode atrelar a prestação de contas à oferta de nova turma, ao que a conselheira Maria
Helena  de  Paula  respondeu  que  é  uma  ideia  interessante,  mas  que  compete  ao  Conselho  Gestor
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regulamentar  a  questão  financeira  e  administrativa.   O  presidente  sugeriu,  ainda,  que  essa
regulamentação deveria  sair  do CONSUNI,  a  fim de  uniformizar  os  procedimentos  para  todas  as
regionais. A conselheira Maria Helena sugeriu que o Conselho Gestor confira se estão em dia com os
relatórios. O conselheiro Marco Paulo sugeriu ficar atento para a questão do coordenador assumir no
máximo dois mandatos consecutivos. O presidente pediu permissão ao plenário para antecipar o ponto
11 da pauta, que também tratava do mesmo assunto. Permissão concedida, inicialmente, fez um relato
do processo de Pós-graduação  Lato Sensu – Especialização em Engenharia de Produção (processo
23070.014639/2016-10) que trata da proposta de oferta de nova turma do referido curso sem alteração
no regulamento. Leu o parecer da conselheira Maria Helena de Paula, relatora do processo na Câmara
Regional de Pesquisa e Pós-graduação (CRPPG), que contém a recomendação que a criação da nova
turma não prejudique a oferta de disciplinas para a graduação e pós-graduação stricto sensu da UAE de
Engenharia, à qual o curso está vinculado, e de outras unidades acadêmicas. A seguir, colocou em
votação, a oferta de nova turma e um novo regulamento, que ficou aprovado com dezesseis (16) votos
favoráveis e duas (2) abstenções.  Ainda no mesmo ponto da pauta, relatou o conteúdo do processo de
Pós-graduação  Lato  Sensu  –  Especialização  em  Lavra  e  Geotecnia  de  Minas  (processo
23070.014983/2016-17),  da UAE de Engenharia,  que também trata  de proposta de oferta de nova
turma com alteração no regulamento, uma vez que mudou o subcoordenador e o período de oferta de
algumas disciplinas. Leu o parecer da conselheira Maria Helena de Paula, relatora do processo na
CRPPG, esclareceu que as adequações solicitadas haviam sido atendidas e colocou em votação a oferta
de nova turma e o novo regulamento do curso supracitado, com a recomendação de que a criação da
nova turma não prejudique a oferta de disciplinas para a graduação e pós-graduação stricto sensu da
UAE à  qual  o  curso  está  vinculado,  e  de  outras  unidades  acadêmicas,  que  ficou  aprovado  com
dezesseis (16) votos favoráveis e duas (2) abstenções. Iniciou o quinto ponto da pauta, convidando o
conselheiro  Serigne  Ababacar  Cisse  Ba  e  coordenador  do  Curso  de  Administração  Pública,  grau
Bacharelado, modalidade Educação à Distância, da UAE de Gestão e Negócios para discorrer sobre a
proposta de oferta de nova turma do referido curso. Este informou que a próxima turma será ofertada
nos seis (6) polos já existentes:  Alto Paraíso de Goiás,  Aparecida de Goiânia,  Catalão,  Goianésia,
Mineiros e São Simão, e um novo polo na cidade de Posse, que foi aprovado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para este ano. Em discussão, os conselheiros
manifestaram preocupação quanto à questão de gerar expectativa quanto ao início do curso e ao final o
mesmo  não  acontecer  por  falta  de  liberação  de  recurso  financeiro  pelos  órgãos  competentes.  O
conselheiro Marcos Aurélio Batista sugeriu que conste no edital que a expectativa de vagas somente
será alcançada se a rubrica for liberada. O conselheiro Nílton Luís Moreira sugeriu que conste no
edital que não havendo um determinado número de interessados o curso não se realizará. Esgotadas as
discussões, o presidente colocou em votação e a proposta para oferta de nova turma do referido curso
de Administração Pública foi  aprovada por unanimidade. Na sequência,  passou ao sexto ponto da
pauta, convidando a conselheira Élida Alves da Silva para falar sobre a proposta de Orçamento 2017.
Com a palavra, a Conselheira informou que o Orçamento 2017 veio com algumas novidades, que são
despesas comuns que eram custeadas com o recurso da Regional Goiânia e a partir de agora vão ser
compartilhadas  com  as  demais  Regionais.  Disse  que  uma  despesa  que  as  Regionais  do  interior
discordaram em pagar foi em relação ao Sistema Integrado de Gestão (SIG). O presidente esclareceu
que os diretores dessas Regionais e os coordenadores de administração e finanças foram convocados
para  uma reunião  na  Pró-Reitoria  de  Administração e  Finanças  (PROAD) ocasião  em que foram
informados das novidades e, então, propuseram à PROAD criar um bônus desigualdade, que não foi
aceito.  O  conselheiro  Ronaldo  ressaltou  que  o  Conselho  precisa  questionar  à  Reitoria  sobre  a
legitimidade da cobrança de despesas de viagens realizadas pela Regional Goiânia. A conselheira Élida
disse que o Pró-reitor de Administração e Finanças, Carlito Lariucci, solicitou que ela encaminhe no
início do ano em que deverá ser empenhado os recursos que a Regional Catalão tem a receber da
Regional Goiânia, e que, tão logo a PROAD conclua a avaliação, ela trará a este Conselho a proposta
de aplicação dos mesmos, para empenho imediato. Disse que a ideia do Pró-reitor é pagar à Regional
esse  ano.  Durante  as  discussões,  a  Conselheira  disse  que  tentará  converter  recurso  de  capital  em
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recurso de custeio,  desde que não haja cortes no orçamento.  Apresentou a proposta para alocação
orçamentária 2017, que seguirá anexada à presente ata e rubricada pelos conselheiros, composta por
três (3) páginas contendo o quadro resumo de especificações de despesas de custeio no valor de doze
milhões, setenta e sete mil reais (R$ 12.077.000,00); as despesas básicas no valor de dez milhões,
seiscentos e dezesseis mil reais (R$ 10.616.000,00); o quadro resumo de especificações de despesas de
capital  no valor  de novecentos  e quarenta mil  reais  (R$ 940.000,00).  O conselheiro Marco Paulo
Guimarães solicitou que conste em ata que o número de estagiários lotados na UAE de Engenharia é
insuficiente e que a necessidade de contratação de mais estagiários para atendimento à demanda dos
cursos existe. A conselheira Élida Alves da Silva ressaltou que estava aprovando esta proposta, no
entanto foi publicada no último dia dezesseis a Portaria número 28 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento  e  Gestão  (MP)  restringindo  mais  os  gastos.  Ela  explicou  que  ainda  não  tem
conhecimento da extensão dos cortes nesse documento, mas que estes poderão impactar na distribuição
de  recursos  ora  apresentada.  Após  as  discussões,  o  presidente  da  reunião  colocou  em votação  a
proposta  de  orçamento  2017  apresentada  pela  conselheira  Élida,  sendo  a  mesma  aprovada  por
unanimidade.  A conselheira Élida ressaltou que havendo alguma mudança na liberação do recurso
apresentará aos conselheiros. O presidente da reunião informou que no mês de maio será recomposta a
representação no CONSUNI. Disse que enviou um memorando à comunidade universitária solicitando
nomes de pessoas para comporem voluntariamente a comissão eleitoral para escolha de representantes
de categorias nas Câmaras Regionais, no Conselho Gestor e no CONSUNI, não aparecendo ninguém.
Iniciou  o  próximo  ponto  da  pauta,  transformação  da  Regional  Catalão  em unidade  gestora  com
execução descentralizada.  A professora Élida explicou que nesse novo modelo os pregões poderão
continuar sendo compartilhados, não exigindo contratação de vários pregoeiros, o que inviabilizaria a
transformação.  Disse  que a  descentralização do limite  e  do  financeiro  será  feito  mediante  acordo
celebrado entre as regionais e que a princípio se pensa em utilizar a proporção com relação ao número
de alunos equivalentes. No caso da Regional Catalão, que possui 11,71% dos alunos equivalentes da
Universidade, recebe 11,71% do orçamento (conforme resolução CONSUNI 02/2011) e deve receber,
11,71% do limite, 11,71% do financeiro que vier para a UFG. Segundo ela, a maior vantagem é a
agilidade na tramitação dos processos. Apresentou a relação de cargos e funções necessária para a
execução descentralizada de recursos. Para composição do Departamento de Contabilidade e Finanças
(DCF) precisaria de: um ordenador de despesas, um gestor financeiro, um contador, um responsável
pela  conformidade de registro de gestão e o responsável pela  emissão de documentos do Sistema
Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e tem que ter segregação de funções. Propôs que o
ordenador de despesas seja o coordenador de administração e finanças ou o Diretor da Regional; que o
responsável pela conformidade de registro de gestão e substituto do ordenador de despesas, seja o
Chefe  do  Departamento  de  Contabilidade  e  Finanças  (DCF),  que  também é  substituto  direto  da
Coordenadora  de  Administração  e  Finanças;  que  o  gestor  financeiro  seja  o  contador  que  já  está
realizando concurso; que o contador da Unidade seja um técnico em contabilidade. Em relação ao
contador,  explicou  que  a  Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos  Humanos
(PRODIRH) está em negociação com o Instituto Federal Goiano, acerca de uma permuta na qual a
Regional  Catalão  ganharia  uma  vaga  de  técnico  em contabilidade,  cuja  servidora  é  contadora  de
formação, está apta a desenvolver a referida função e tem interesse em vir para Catalão. Disse que
faltaria uma pessoa para fazer a emissão dos documentos no SIAFI, com necessidade de contratação
imediata, complementando o quadro necessário. Continuou, explicando que para o sistema de diárias e
passagens os cargos seriam: o ordenador de despesas que seria único na Regional Catalão; o substituto
do ordenador de despesas que seria o coordenador de orçamento; o assessor do ordenador de despesas
seria o gestor financeiro, que é o responsável em última instância pela aprovação das diárias antes do
ordenador de despesas; a execução financeira das diárias seriam feitas pelo contador (nova vaga vindo
redistribuição)  e  a  e emissão de passagens pelo contador  (nova vaga de concurso que está  sendo
realizado). Fora da CAF, ainda teriam dois perfis, o proponente que seria o diretor da Unidade e o
solicitante  que  seria  um apoio  da Unidade.  Segundo ela,  teria  ainda que realizar  a  adequação do
sistema de contratos e convênios, com a seguinte configuração: gestão de contratos seria feita pelo
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coordenador de orçamento; a fiscalização de contratos, a punição e o encaminhamento de empenhos e
cobrança de entregas, que já é feita pelo Robson, pela Janaína e pelo Rodrigo. Explicou que, além
dessas  funções  necessitará,  para  tornar  a  Regional  uma  unidade  com  execução  descentralizada,
contratar mais um pregoeiro. Além dessas funções, será necessária a contratação de mais uma pessoa
no DCF para cobrir férias e uma para o Departamento de Patrimônio, Almoxarifado e Manutenção de
Equipamentos  (DPAME),  que  passará  a  fazer  toda  a  parte  contábil  de  patrimônio.  Explicou  que
pretende conseguir as vagas de aposentadoria de servidores do Hospital das Clínicas, no entanto isso
não  acontecendo,  tentará  o  adiantamento  de  algumas  vagas  que  a  Direção  tem  decorrentes  da
implantação  do  Curso  de  Medicina.  Esgotadas  as  discussões,  perguntou  aos  conselheiros  se  eles
poderiam votar, dependendo de conseguir novas vagas, tendo, os mesmos, concordado. Dessa forma, o
presidente  colocou  em votação  a  transformação  da  Regional  Catalão  em Unidade  com execução
descentralizada,  que  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência,  a  conselheira  Élida  falou  da
necessidade de criação de uma comissão para elaboração do Manual de Patrimônio e Material  da
Regional Catalão/UFG. Explicou a finalidade da mesma e indicou os nomes dos servidores Sérgio
Silva Idalino – para Presidente, Elisiário Borges Júnior – para Secretário e Dalton Matsuo Tavares –
para Membro,  porém deixando em aberto para indicação de novos interessados em participar  das
discussões. Nada mais a esclarecer, o presidente colocou em votação a criação da comissão que foi
aprovada  por  unanimidade.  Passou  ao  próximo  ponto  da  pauta,  oficialização  da  Comissão
Organizadora do Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura (CONPEEX) 2017. Leu os nomes
dos professores que se dispuseram a compor a referida Comissão: Thiago Porto de Almeida Freitas,
Antônio Nilson Zamunér Filho, Ed Carlo Rosa Paiva, João Donizete Lima, Jonas Modesto de Abreu,
Sílvia Parreira Tannús e Valdivino Borges de Lima. Observou que o tema da Semana da Ciência e
Tecnologia de 2017 é “Matematica está em tudo” e que nos dois últimos anos o CONPEEX seguiu o
tema da Semana de Ciência e Tecnologia. Ressaltou que o conselheiro Thiago Porto aceita coordenar o
evento, desde que seja mantido este tema. O conselheiro Alexander se prontificou a consultar a UAE
de Letras e Linguística sobre a disponibilidade de novos membros para a Comissão. O presidente da
reunião informou que a data proposta para realização do evento é de 24 a 26/10/2017, junto com a
realização do Espaço das Profissões. Após as discussões, colocou em votação, inicialmente, o tema do
evento, que recebeu um voto (1) contrário, uma (1) abstenção e quinze (15) votos favoráveis, ficando
aprovado o tema “Matemática está em tudo”. Com o tema aprovado, colocou em votação a comissão
com os membros: Thiago Porto de Almeida Freitas – Presidente, Antônio Nilson Zamunér Filho, Ed Carlo Rosa
Paiva, João Donizete Lima, Jonas Modesto de Abreu, Sílvia Parreira Tannús e Valdivino Borges de Lima, que
foi aprovada com o registro de uma (1) abstenção e dezesseis (16) votos  favoráveis. Ressaltou que novos
nomes poderão ser incluídos na comissão em ad referendum. Quanto a data do evento, os conselheiros
entenderam que a comissão deve avaliar e submeter a aprovação posteriormente. A seguir o presidente
da  reunião  iniciou  a  discussão  do  décimo  ponto  da  pauta,  espaço  para  laboratório  do  Curso  de
Educação  do  Campo no Bloco  Didático  2.  Explicou  que  no  dia  30/09/2015  este  Conselho  havia
aprovado uma sala para instalação temporária de um laboratório do Curso de Educação do Campo.  A
conselheira Fátima resgatou o histórico do Curso de Educação do Campo que funciona em sete (7)
salas junto com a UAE de Educação. Falou das necessidades da UAE de Educação em relação a
laboratórios e que o laboratório multidisciplinar do Curso de Educação do Campo precisa ter bancadas.
Disse que o espaço onde hoje está instalado o Laboratório de Anatomia será destinado para a secretaria
e  aulas  do  Mestrado  em  Educação.  Enfatizou  que  havia  sido  aprovado  que  seria  instalado  um
laboratório no Bloco Didático 2, o qual ali permaneceria enquanto o Curso de Educação do Campo não
tivesse espaço próprio. Justificou que o mesmo ainda não foi instalado porque toda vez que foi feita a
solicitação  o  Setor  de  Manutenção  e  a  Divisão  de  Material  e  Patrimônio  e  Manutenção  de
Equipamentos (DPAME) informaram que não era possível no momento. A conselheira Fátima afirmou
que existe um projeto sendo feito para o laboratório, o qual foi engavetado por mais de um ano, não
sabe por quem, e que ele havia sido entregue para a conselheira Élida. O presidente leu o trecho da ata
que aprovou a instalação provisória  do referido laboratório,  ressaltando que a proposta  havia sido
apresentada pela conselheira Élida e que era condição que o mesmo não demandasse readequação do
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espaço. Justificou que na ata não consta quanto tempo seria o provisório. A conselheira Élida resgatou
a discussão daquela época e afirmou que não apresentaria uma proposta de ocupação do bloco didático
sem previsão de término, neste caso, quando o laboratório de anatomia fosse realocado. Disse que não
foi acionada em momento algum a respeito da instalação do citado laboratório e que o conselheiro
Lincoln estava acompanhando a elaboração do projeto até pelo conhecimento que possui  na área.
Solicitou  à  conselheira  Fátima  que  repassasse  a  ela  cópia  das  solicitações  feitas  ao  Setor  de
Manutenção e à DPAME, para que ela possa averiguar porque a instalação do laboratório não foi
realizada  durante  todo  esse  tempo,  tendo  em  vista  que  ambos  os  setores  informaram  não  ter
solicitações pendentes. A professora Fátima alegou que todos os cursos estão muito bem alojados, pois
têm seus espaços individualizados e que a UAE de Educação não conseguiu nenhuma nova sala com a
implantação do curso de Educação do Campo. Afirmou que é responsabilidade da Universidade criar
espaços  para  atender  o  curso.  A conselheira  Élida  alegou  que  cursos  da  expansão  e  do  REUNI,
receberam recursos  de  capital,  enquanto  o  curso  de  Educação  do Campo só  recebeu  recursos  de
custeio. Enfatizou que a distribuição de espaços utilizada atualmente na Regional Catalão foi definida
na  gestão  dos  professores  Manoel  Rodrigues  Chaves  (da  UAE de  Geografia)  e  Aparecida  Maria
Almeida Barros (da UAE de Educação).  Relatou que foi criada uma comissão para discussão dos
espaços, a qual não progrediu nos trabalhos. O presidente da reunião destacou que a questão a definir é
quanto ao que seria provisório; se seria até a conclusão das obras do Bloco da Anatomia ou até a
construção de espaço próprio para a UAE de Educação. A conselheira Élida ressaltou que o Bloco da
Anatomia deverá ser concluído dentro de dois (2) meses. A conselheira Fátima afirmou mais uma vez
que o  laboratório  de  informática  não será  alocado no espaço  utilizado  pela  anatomia  atualmente.
Afirmou que o Diretor Thiago Jabur queria criar uma celeuma junto com a conselheira Élida para
provocar um alvoroço desnecessário e que isso iria se resolver com uma ocupação. Disse e enfatizou
diversas vezes que a conselheira Élida quer que o espaço que será desocupado pela anatomia seja
utilizado pelo laboratório do Curso de Educação do Campo ou outro laboratório da UAE de Educação.
O conselheiro Marcos Aurélio sugeriu fazer a mudança que já está aprovada desde o ano de dois mil e
quinze (2015) e ficar para a próxima reunião a definição de até quando seria o provisório. Ressaltou
que é preciso esclarecer porque o laboratório até hoje não foi instalado. A conselheira Élida esclareceu
que não arbitra sobre salas de aula, mas acredita ser um risco ocupar as salas de aulas para outras
finalidades e a qualquer momento ter que procurar outros espaços para as aulas, inclusive por ocasião
de reformas que serão realizadas. Acha que a decisão a pesar é a necessidade do Curso e a necessidade
de salas de aula para atender todas as demandas acadêmicas e que a decisão é do Conselho Gestor, pois
é a instância que pode assumir o risco de turmas terem que sair do Campus para realização de aulas. O
conselheiro Marcos Bueno ressaltou que é preciso rever o espaço atualmente ocupado pela xerox e
pelo Diretório Acadêmico do Campus Catalão (DACC). O conselheiro Alberthmeiry solicitou que tudo
seja discutido em um mesmo momento pois são assuntos correlacionados. Com o teto da reunião
ultrapassado, o presidente da reunião propôs manter a mudança do referido laboratório para o Bloco
Didático 2 e depois se discutir a questão de espaço. O conselheiro Denis sugeriu que isso não seja
votado no Conselho Gestor, porque o Bloco foi construído para sala de aula. Disse que o laboratório
faz sentido permanecer pois é utilizado para aula e o que não estiver sendo utilizado para aula deverá
sair  do referido  Bloco.  Nada mais  havendo a tratar,  a  reunião foi  encerrada  às  dezessete  horas  e
quarenta e dois minutos (17h42min) 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:
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo                                                                                                                 ____  
Alexander Meireles da Silva                                                                                                                    __________  
André Luiz Galdino                                                                                                                     ________________  
Cleumar Tristão de Aguiar                                                                                                                       __________  
Denis Rezende de Jesus                                                                                                                           __________  
Élida Alves da Silva                                                                                                                     ________________  

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

6



ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE 2017

Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                           ________________  
Lana Ferreira de Lima                                                                                                                              __________  
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                           __________  
Marcos Aurélio Batista                                                                                                                            __________  
Marcos Bueno                                                                                                                              ________________  
Maria Helena de Paula                                                                                                                             __________  
Maria Terezinha do Prado                                                                                                                        __________  
Nilton Luís Moreira                                                                                                                     ________________  
Paulo Henrique Silva Azevedo                                                                                                              __________  
Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                       __________  
Ronaldo da Silva                                                                                                                          ________________  
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                               ____  
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