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Aos vinte e oito (28) dias do mês de março de dois mil e dezoito, às catorze horas e sete minutos
(14h07min), no Auditório Congadas do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação (Bloco L), da
UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros do Conselho Gestor da UFG/Regional Catalão, em
caráter ordinário, sob a presidência da Diretora Profª. Drª. Roselma Lucchese, atendendo à convocação
Conselho  Gestor  nº  03/18,  previamente  expedida. Na  oportunidade  compareceram  os  seguintes
conselheiros:  Cláudio  Lopes  Maia  –  Vice-diretor;  Héber  Martins  de  Paula  –  Coordenador  de
Administração  e  Finanças;  Fernanda  Ferreira  Belo  –  Coordenadora  de  Graduação;  José  Júlio  de
Cerqueira Pituba – Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação; Neila Coelho de Sousa – Coordenadora
de Extensão e Cultura; Laurita de Queiroz Bomdespacho – Coordenadora de Assuntos da Comunidade
Universitária; Moisés Fernandes Lemos - Coordenador de Desenvolvimento Institucional e Recursos
Humanos; Alexander Meireles da Silva – Chefe da Unidade Acadêmica Especial (UAE) de Letras e
Linguística; Geraldo Sadoyama Leal – Chefe da UAE de Biotecnologia; Fátima Pacheco de Santana
Inácio – Chefe da UAE de Educação; Marco Paulo Guimarães – Chefe da UAE de Engenharia; Ana
Paulo Pinheiro Zago – Subchefe da UAE de Gestão e Negócios; Nilton Luís Moreira  – Chefe da UAE
de Física; Luiz Carlos do Carmo – Chefe da UAE de História e Ciências Sociais; Gilmar Alves de
Avelar  -  Chefe  da  UAE  de  Geografia;  Thiago  Porto  de  Almeida  Freitas  –  Chefe  da  UAE  de
Matemática e Tecnologia; Lorena Ramos Freitas de Sousa, Subchefe da UAE de Química;  Ana Marta
Ribeiro Borges Rodovalho – suplente do representante dos Órgãos Administrativos; Caíque Lopes de
Medeiros – suplente do representante discente; Emival Pedroso da Silva Filho – representante discente
e Vinícius Veroneze dos R. Costa – representante dos técnicos administrativos. Estava presente, com
direito a voz, a Coordenadora de Estágios – Ivânia Vera e o Coordenador de Inovação – Marcelo
Henrique  Stoppa.  Havendo quórum,  a  presidente  iniciou  a  reunião  declarando  que  se  iniciava  a
primeira reunião do Conselho Gestor da recém-criada Universidade Federal de Catalão (UFCAT) e
que tem alguns informes a passar em relação a esse assunto. Perguntou se algum conselheiro gostaria
de solicitar inclusão de ponto de pauta. O conselheiro Vinícius Veroneze solicitou inclusão de dois
pontos, o primeiro em relação a dois assentos neste Conselho, que estão vagos e que gostaria que
fossem preenchidos  através  de  assembleia  da  categoria;  o  segundo,  tratava-se  de  uma  revisão  na
Resolução Conselho Gestor 001/2015 referente ao afastamento total  para qualificação dos técnicos
administrativos em educação, aprovou-se as inclusões. A seguir, a presidente pediu permissão para que
cada membro da equipe gestora empossada no dia 28/02/2018 se apresentasse. Convidou o conselheiro
Heber Martins de Paula, Coordenador de Administração e Finanças para iniciar. O conselheiro Heber
Martins se apresentou e disse que seu objetivo à frente da Coordenação de Administração e Finanças
(CAF)  será  adequar  a  realidade  financeira  ao  custo  de  manutenção  e  implementação  dessa  nova
Universidade,  até  que  seja  definido  o calendário  do Ministério  da Educação (MEC).  Disse que  a
postura adotada pela gestão foi dar suporte aos cursos e, não repassar às Unidades o corte havido no
repasse de capital às Universidades. Apresentou algumas metas para reestruturar o Setor e a relação
dos seus auxiliares. Informou que o recurso de capital foi reduzido e que o recurso de custeio veio,
praticamente,  o  mesmo  valor  vindo no ano  de  dois  mil  e  dezesseis,  ressaltando  que  as  despesas
aumentaram. Pediu a colaboração de todos para alcançar a meta, e esforço coletivo na capitação de
recursos  por  meio  de parcerias,  convênios  e  emendas  parlamentares.  O conselheiro  Cláudio  Maia
observou que o impacto no orçamento é o mesmo para todo o Brasil e, que parte desse orçamento foi
contingenciado, ficando no MEC para liberação a partir de articulações políticas e esforço de cada
Instituição. Respondeu a algumas dúvidas colocadas pelos conselheiros e agradeceu a atenção a ele
dispensada. A presidente convidou a conselheira Fernanda Ferreira Belo, Coordenadora de Graduação
para se apresentar. A conselheira Fernanda Ferreira cumprimentou a todos, se apresentou e falou do
plano de gestão e das metas para a Coordenação de Graduação (COGRAD) e o Centro de Gestão
Acadêmica (CGA). Disse que os servidores da COGRAD e do CGA apresentaram a ela  algumas
propostas nas quais ela está trabalhando. A seguir,  a presidente convidou a conselheira Laurita  de
Queiroz Bomdespacho, Coordenadora de Assuntos da Comunidade Estudantil para se apresentar. Com
a palavra,  a  conselheira   Laurita  de  Queiroz  se  apresentou,  falou  das  metas  estabelecidas  para  a
Coordenação de Assuntos da Comunidade Estudantil (CCOM). Agradeceu. A presidente convidou o
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conselheiro José Júlio de Cerqueira Pituba, Coordenador de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação para
se apresentar. Com a palavra,  o conselheiro José Júlio Pituba cumprimentou a mesa e o plenário,
procedeu apresentações de sua equipe, seguida do relato das metas para a Coordenação de Pesquisa,
Pós-graduação e Inovação (CPPGI). Falou da necessidade de aumentar  a demanda de bolsas e da
importância  de  submeter  projetos  com  maior  frequência.  Destacou  que  o  Conselho  Nacional  de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) abre a cada dois anos a inscrição das universidades
para pedidos de bolsas, explicando que quem demanda bolsas hoje é a UFG, e, portanto, não se sabe
como ficará com a transição para UFCAT. Informou que essas inscrições, inclusive, já se encontram
abertas. Ao final, pediu a colaboração de todos para melhorar os indicadores para pesquisa e a pós-
graduação,  com  a  justificativa  que,  consequentemente,  isso  refletirá  na  graduação  e  em  toda  a
Universidade. A presidente informou que aconteceu na tarde de ontem a primeira reunião do Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) e pediu que os membros de cada UAE sejam incentivados a participarem
e  efetivarem  de  fato  o  CEP.  Convidou  o  conselheiro  Moisés  Fernandes  Lemos,  coordenador  de
Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos para se apresentar. Com a palavra, o Coordenador
se apresentou, apresentou a composição  atual  da Coordenação de Desenvolvimento  Institucional  e
Recursos Humanos (CDIRH) que tem sob sua gestão os setores DDRH, DP, Núcleo de Saúde do
Servidor, Gestão de Contratos de Terceirizados e Monitoramento por Câmeras. Apresentou metas e
informou que pretende desenvolver alguns projetos de promoção à saúde do servidor e, prevenção de
acidentes de trabalho. Ressaltou que a posição da gestão é contemplar, gradativamente, as UAE dando
condições para trabalhar com isonomia. Explicou que existe um planejamento para a UFCAT que visa
deixar todas as unidades acadêmicas e todos os cursos de pós-graduação em condições igualitárias de
técnicos administrativos em educação e que, para tanto, está em processamento um mapeamento dos
setores. Falou que não sabe como ficará o atual convênio de professores da Prefeitura Municipal de
Catalão com a UFCAT, mas que tentará repactuar.  O conselheiro Cláudio Maia argumentou que a
UFCAT  precisará fazer gestão junto ao MEC para repor o quadro de professores municipais na UFG.
Quanto  aos  técnicos  administrativos,  disse  que  a  prefeitura  já  pactuou  que  estes  serão  mantidos,
inclusive com a perspectiva de haver novas disponibilizações. Na sequência, a presidente convidou a
conselheira  Neila  Coelho  de  Sousa,  coordenadora  de  Extensão  e  Cultura  para  se  apresentar.  A
conselheira  Neila  Coelho  cumprimentou  a  mesa  e  o  plenário,  se  apresentou  e  informou  que  a
Coordenação  de  Extensão  e  Cultura  (CEC) manterá  o  mesmo  molde,  tendo  a  professora  Andrea
Cristina Peixoto Ferreira na Coordenação de Cultura. Apresentou as metas para o Setor e, colocou-se à
disposição de todos. A presidente convidou a professora Ivânia Vera, coordenadora de Estágios para se
apresentar. Com a palavra, a Coordenadora se apresentou e informou que assumirá a Coordenação de
Estágios, efetivamente, na virada do mês quando encerrar sua licença capacitação. Esclareceu que o
edital  para  estagiários  a  ser  aberto  nos  próximos  dias  manterá  o  número  de  vagas  anterior,  com
possibilidade de haver alteração para o edital posterior, considerando as vagas de técnicos efetivos que
estão por vir. Disse que solicitou às UAE e Coordenações o envio de habilidades e competências que
deverá ter o estagiário, e que, no entanto, alguns setores ainda não enviaram. Pediu a colaboração de
todos. Agradeceu ao conselheiro Thiago Porto por uma sugestão que ele deu e informou que a mesma
foi  atendida. O  conselheiro  Thiago  Porto  perguntou  à  presidente  se  em  algum  momento  haverá
apresentação do plano de  gestão  com as  metas  hoje  elencadas,  ao que ela  respondeu que  até  ser
nomeada a universidade tutora da UFCAT, continua valendo o Estatuto da UFG que prevê que o
Diretor tem o prazo de noventa (90) dias após a sua posse para apresentar o plano de gestão. Explicou
que ainda não tem notícias sobre qual será a universidade tutora, mas que esta deverá ser divulgada
pelo MEC nos próximos trinta (30) dias. O conselheiro  Cláudio Maia explicou que em relação aos
cargos a serem criados, isto deve acontecer no próximo ano, uma vez que eles devem ser previstos no
orçamento, o que ainda não aconteceu. Disse que o MEC está preparando um calendário de transição.
O conselheiro Thiago Porto falou que a preocupação é com o que a UFG vai abraçar efetivamente, em
relação às dívidas, e o que ela deixará para a UFCAT, se os compromissos serão mantidos, citando
como exemplo,  a casa do estudante que o compromisso da UFG foi de repassar o recurso para a
Regional.  Disse que é  preciso ter  garantia  dos recursos.  O conselheiro Cláudio  Maia disse que o

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102

2



ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E OITO DE MARÇO DE 2018

esforço deverá ser conjunto, reafirmando que será um processo lento. Explicou como poderá ocorrrer a
transição.  Disse  que  a  gestão  está  fazendo  todos  os  esforços  imagináveis  para  ter  informações,
incluindo audiências com senadores, deputados e com o MEC. A presidente falou da dificuldade para
conseguir vagas de técnicos administrativos em educação e, que a estruturação da UFCAT dependerá,
também, de uma gestão política junto ao Ministério do Planejamento, e, não apenas da rotina interna
da Regional. O conselheiro Marco Paulo perguntou se existe possibilidade e pretensão de fazer uma
emenda ao projeto para pleitear docentes.  A presidente respondeu que fez essa mesma pergunta à
relatora do projeto no Senado Federal, Senadora Lúcia Vânia, que respondeu a ela que nada deverá ser
feito, agora, visando uma readequação, mas a partir do momento em que tiver mais clareza sobre a
condução da transição. Disse que a Senadora justificou que neste momento, a UFCAT não tem ainda
um orçamento e que é melhor não precipitar. Disse que a Senadora sugeriu aguardar o momento certo
para pedir emendas parlamentares e para negociar com o MEC sobre as fragilidades existentes aqui na
Regional. O conselheiro Cláudio Maia disse que na pactuação do Curso de Medicina o MEC negocia
vagas de professores, mas não negocia vagas de técnicos administrativos em educação. A presidente
informou que na reunião havida no MEC, viabilizada pelo Senhor Haley Margon Vaz e pelo Senador
Wilder Morais teve mais segurança para dar andamento ao Curso de Medicina que não tinha, até então,
nenhuma pactuação,  uma vez que as vagas discentes para o Curso de Medicina de Catalão foram
remanejadas da Regional de Goiânia, após a recusa de ampliação de novas entradas, assim, o recurso
que  contávamos  era  de  "ampliação  de  curso  já  consolidado",  e  não  de  curso  novo.  Disse  que  o
Secretário de Educação Superior, Paulo Barone, garantiu, nesta reunião, todo o recurso financeiro, o
recurso para professores e técnicos administrativos, garantiu que Catalão terá um Curso de Medicina
de qualidade. O conselheiro Marco Paulo comentou que a UAE de Engenharia tinha um fundo local e
recentemente soube que ele foi contingenciado pela Reitoria/UFG. Disse que quer o dinheiro de volta e
pediu o apoio da Direção na sua restituição, ao que a presidente respondeu que o conselheiro Heber
Martins está  acompanhando essa movimentação.  O conselheiro Moisés Fernandes  informou que o
fechamento dos portões no feriado será na quinta-feira às 22h30mim e reabertura na segunda-feira às
7h00min da manhã, e, havendo necessidade de ingresso no sábado, a solicitação deverá ser feita na
CDIRH.  Terminadas  as  apresentações  da  nova  equipe  gestora,  a  presidente  deu  início  à  parte
deliberativa da reunião, apresentando para discussão a ata do dia 21/02/2018, e, não havendo correções
a fazer, a colocou em votação, a mesma foi aprovada com o registro de dezesseis (16) votos favoráveis
e quatro (4) abstenções. Passou ao quarto ponto da pauta, apresentando para homologação a indicação,
feita ad referendum deste Conselho,  dos nomes do Professor Heber Martins de Paula e do Técnico em
Assuntos  Educacionais  Hewerton  Renato  Fleury  Silva,  como  representantes  titular  e  suplente,
respectivamente,  da  Regional  Catalão  no  Conselho  de  Curadores.  Em  votação,  os  nomes  foram
aprovados por unanimidade. Ainda no quarto ponto, apresentou para homologação a indicação, feita
em ad referendum deste Conselho, dos nomes dos Professores Fernanda Ferreira Belo, José Júlio de
Cerqueira  Pituba  e  Neila  Coelho de  Sousa,  como representantes  titulares  da  Regional  Catalão  no
Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC). Em votação, os nomes foram aprovados
por unanimidade. Passou ao próximo ponto da pauta – processo 23070.103082/2017-71 referente à
criação do Curso de Engenharia Mecatrônica e reestruturação do Curso de Matemática Industrial. A
presidente passou a palavra ao relator, o conselheiro Geraldo Sadoyama,  que leu seu parecer e, ao
final, foi favorável à redução do número de vagas a ser ofertada pelo Curso de Matemática Industrial e
à criação do Curso de Engenharia Mecatrônica. A presidente colocou em discussão. O conselheiro
Thiago Porto disse que o colegiado do IMTec definiu que as discussões abordando essa questão seriam
esclarecidas  sempre  pelo Professor  Marcelo Henrique Stoppa.  A presidente  pediu permissão,  e os
conselheiros  aprovaram,  que o professor  Marcelo Stoppa respondesse pelo chefe  da UAE IMTec.
Aberta a discussão, o professor Marcelo Stoppa prestou os esclarecimentos solicitados, em relação a
distribuição de vagas nos dois cursos, carga horária, duração dos cursos. Em relação à carga horária
dos professores, o conselheiro Thiago Porto esclareceu que não haverá problemas com isso no IMTec,
não  causando  impacto  interno  e  nem externo.  Explicou  que  mantendo  as  disciplinas,  os  códigos
também serão mantidos. O professor Marcelo Stoppa explicou que a criação do Curso de Engenharia
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Mecatrônica não impactará os demais cursos e que ocorrerá uma otimização das vagas do Curso de
Matemática Industrial.  O conselheiro Marco Paulo falou da proposta inicial de criação do Curso de
Engenharia  Mecânica pela  UAE de Matemática e  Tecnologia e, pela  UAE de Engenharia  que foi
rejeitada, que naquele momento levou a discussão para o seu colegiado e eles deliberaram que seria
complicado um curso com corpo docente composto por quatro (4) engenheiros de formação básica
criassem um curso de engenharia. Pediu que as dúvidas fossem dirimidas. Relembrou que a UAE de
Matemática  e  Tecnologia  naquele  momento  decidiu  retirar  o  pedido  de  criação  do  Curso  de
Engenharia Mecânica e, optou-se pela criação do Curso de Engenharia Mecatrônica, e, pela segunda
vez, levou-se o assunto ao seu colegiado, que novamente acha que o mesmo deveria ser criado dentro
da UAE de Engenharia. Disse que, em relação à formação básica, na sua visão, o Curso de Engenharia
Mecatrônica foi escolhido por ele não ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA).  Sugeriu  pensar  em  uma  reestruturação  de  forma  a  levar  alguns  docentes  da  UAE  de
Matemática e Tecnologia para criar o curso dentro da UAE de Engenharia. Ao final, pediu vistas do
processo. Assim, com a decisão do plenário de conceder vistas dos autos ao conselheiro Marco Paulo
Guimarães, a presidente disse que o assunto deverá retornar à discussão  na próxima reunião deste
Conselho. O conselheiro Emival Pedroso disse que é preciso superar a disputa interna entre Unidades e
pautar a razoabilidade de criar o Curso, os benefícios de criá-lo aqui na Regional. A presidente passou
ao primeiro ponto incluído na pauta, referente às duas representações que a categoria dos técnicos
administrativos em educação, tem na composição deste Conselho e que estão vagas. O conselheiro
Vinícius  Veroneze  disse  que  a  categoria  poderia  chamar  uma  assembleia  em  que  sairia  os  dois
representantes, ou, caso isso não fosse possível, gostaria de questionar a Resolução que proíbe que isso
seja feito.  Perguntou qual é essa Resolução. O conselheiro Cláudio Maia se comprometeu a fazer
gestões para que essas vagas sejam ocupadas o mais rápido possível, com edital publicado aqui na
Regional. O conselheiro Vinícius Veroneze ressaltou que gostaria que as vagas fossem preenchidas em
assembleia como era antes. O conselheiro Emival Pedroso disse que houve a mudança e a categoria
interpretou como uma perda política.  O conselheiro Cláudio Maia disse que tem que seguir o modelo
estatutário e se comprometeu a verificar se existe impedimento ou se pode ser recomposto o mais
breve. Na sequência, a presidente passou ao segundo ponto incluído na pauta,  revisão da Resolução
001/2015. O conselheiro Vinícius Veroneze solicitou que o Conselho crie uma comissão composta por
um (1) professor e dois (2) técnicos administrativos, para revisar a referida Resolução. O conselheiro
Moisés  Lemos  disse que também é interesse da CDIRH revisar  esta  Resolução que não atende à
necessidade  dos  técnicos  administrativos.  Explicou  que  os  servidores  desta  Regional  que  já  estão
aprovados  em  programas  de  pós-graduação  não  foram  contemplados  entre  os  cinco  primeiros
classificados, conforme rege a citada Resolução. Acrescentou que esta Resolução fere uma legislação
maior.  Se dispôs a compor a comissão, sugerindo os nomes do  Vinícius Veroneze dos R. Costa e do
Thimoteo Pereira Cruz para comporem junto. O conselheiro Thiago Porto observou que o Thimoteo
Pereira não poderia compor a comissão,  uma vez que na fala do conselheiro Vinícius Veroneze o
Thimoteo seria o mais interessado, ao que o conselheiro Vinícius Veroneze explicou que ele seria o
mais interessado na revisão, não no afastamento. O conselheiro Marco Paulo disse não sabe se esse
momento é pertinente para alterar o ordenamento jurídico, colocando, inclusive, que não sabe se o
Conselho  tem  essa  autonomia.  O  conselheiro  Cláudio  Maia  disse  que  pode  convalidar  os  atos
posteriormente, no novo Conselho, explicando que é um estudo que será feito e que deve levar um
tempo até ser concluído. Após as discussões, a presidente da reunião colocou em votação a criação de
uma  comissão  que  vai  revisar  a  atual  Resolução  001/2015,  composta  pelos  conselheiros  Moisés
Fernandes Lemos – presidente, Vinícius Veroneze dos Reis Costa – membro e Thimoteo Pereira Cruz
– membro, sendo a comissão aprovada por unanimidade. A presidente agradeceu a presença à primeira
reunião do Conselho Gestor da UFCAT, parabenizando a todos. Aplausos. Nada mais havendo a tratar,
a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta e cinco minutos (16h35min)  e eu, Tânia Maria
Tartuci,  secretária dos órgãos colegiados,  lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será
assinada por mim, pela Presidente dos trabalhos e pelos demais  conselheiros presentes à sua discussão
e aprovação.   _____________________________
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Presidente do Conselho: Roselma Lucchese                                              _____________________  
Conselheiros:
Alexander Meireles da Silva ___________________________________________________________
Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho ___________________________________________________
Ana Paulo Pinheiro Zago _____________________________________________________________
Caíque Lopes de Medeiros ____________________________________________________________
Cláudio Lopes Maia _________________________________________________________________
Emival Pedroso da Silva Filho _________________________________________________________
Fátima Pacheco de Santana Inácio ______________________________________________________
Fernanda Ferreira Belo _______________________________________________________________
Geraldo Sadoyama Leal ______________________________________________________________
Gilmar Alves de Avelar ______________________________________________________________
Héber Martins de Paula _______________________________________________________________
José Júlio de Cerqueira Pituba _________________________________________________________
Laurita de Queiroz Bomdespacho _______________________________________________________
Lorena Ramos Freitas de Sousa ________________________________________________________
Luiz Carlos do Carmo ________________________________________________________________
Marco Paulo Guimarães ______________________________________________________________
Moisés Fernandes Lemos _____________________________________________________________
Neila Coelho de Sousa________________________________________________________________
Nilton Luís Moreira ___________________________  ______________________________________
Thiago Porto de Almeida Freitas _______________________________________________________
Vinícius Veroneze dos R. Costa ________________________________________________________
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