
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALAO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E NOVE DE ABRIL DE 2015

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 15 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, Denis Rezende de Jesus, Élida Alves da Silva, Fátima Pacheco de Santana
Inácio, Lincoln  Lucílio  Romualdo,  Marco  Paulo  Guimarães,  Maria  Helena  de  Paula,  Nilton  Luís
Moreira, Paulo Henrique Silva Azevedo, Regma Maria dos Santos, Renata Alessandra Evangelista,
Roberto Ferreira Tavares, Ronaldo da Silva, Thiago Porto de Almeida Freitas, Wender Rodrigues de
Siqueira e Wilson Kiffer Soares Júnior. Os conselheiros Ana Paula Pinheiro Zago e Serigne Ababacar
Cisse Ba justificaram suas ausências. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião,  dando boas
vindas ao conselheiro Ronaldo da Silva, novo chefe da Unidade Acadêmica Especial de Geografia e,
em seguida, convidou o Coordenador Geral da equipe de publicidade institucional da UFG, Leandro
Pinho Rodrigues, a Diretora de Produção da TV UFG Vanessa Bandeira e a Produtora de TV Milena
Nominato para explicarem o que será o vídeo institucional que está sendo gravado em toda a UFG. O
Leandro Rodrigues explicou aos conselheiros presentes o tipo de atividade que poderá ser filmada e de
que maneira vai contemplar todas as Regionais, considerando que terá doze minutos de duração total.
Disse que o vídeo mostrará o que cada Regional da UFG tem de diferente das demais, procurando
divulgar  a UFG como um todo.  A Diretora de Produção Vanessa Bandeira  ressaltou que além do
referido  vídeo,  serão  realizadas  algumas  matérias  e  entrevistas  para  exibição  na  TV  UFG  e
disponibilização na internet. O Presidente explicou que a agenda deles será gerenciada pelo servidor
Welliton dos Reis Alves, da Assessoria de Comunicação da Regional Catalão. O Leandro explicou que
a ideia é filmar toda a Regional, mas havendo necessidade de escolher o que filmar, caso as opções
extrapolem  a  quantidade  possível,  essa  escolha  será  feita  por  pessoal  da  própria  Regional.  A
conselheira Professora Maria Helena falou que as coordenações gerais deveriam sugerir o que deve ser
filmado,  evitando  que  importantes  setores  ou  projetos  não  sejam  contemplados  na  filmagem.  O
Presidente  leu  o  que  já  foi  sugerido  através  dos  e-mails  recebidos  pela  Regional  Catalão,  sendo
acrescidos pelos conselheiros o Museu das Congadas e Quilombola. Diz que a ASCOM vai divulgando
o que será filmado, com os dias e horários previstos. A Diretora de Produção Vanessa Bandeira disse
que o intuito é mostrar a diversidade e inclusão na Universidade. O conselheiro Professor Thiago Porto
achou interessante a iniciativa da Universidade e sugeriu que o site da UFG seja reformulado de forma
a  abranger  as  Regionais,  não  somente  a  de  Goiânia  como  está  atualmente.  Sugeriu  que  tal
reformulação não seja  somente  em relação à  fotos  divulgadas,  mas  com matérias,  informações  e,
também, links que levem o internauta às páginas de todas as Regionais. O Coordenador da equipe de
publicidade institucional da UFG Leandro Rodrigues disse que a ideia é fazer um banco de imagens
das  Regionais  e  que  levará  as  demais  sugestões  para  a  ASCOM/Goiânia.  O  Presidente  deu
prosseguimento à reunião, informando que a próxima reunião do Conselho Universitário (CONSUNI)
acontecerá no formato estabelecido pelo novo Estatuto e que a última reunião do CEPEC, no formato
estabelecido pelo estatuto anterior, ocorrerá nos próximos dias, findando o período de transição de
estatutos.  Sobre  o  orçamento  2015,  informou  que  o  mesmo  já  foi  sancionado,  mas  aguarda  a
publicação no decorrer do mês de maio do decreto de execução orçamentária e que, dessa forma, ainda
existe a possibilidade de cortes no repasse da verba. Disse que a convite do Ministério da Educação
(MEC)  participou de  uma reunião,  junto  com o Professor  Lincoln  Lucílio  Romualdo e  Professor
Alexandre de Assis Bueno, quando foram informados que não houve liberação de código de vagas e
nem orçamento para o Curso de Medicina, mas que o Diretor da área de expansão em saúde do MEC
disse que a previsão continua sendo de iniciar em 2016-1, e que o curso está confirmado, porém essa
data poderá ser repactuada. Disse que o processo do Restaurante Universitário (RU) está na PROAD
devendo ser retornado à Regional Catalão para iniciar a licitação. Em relação à assistência estudantil
pós-ocupação da Reitoria, disse que será anunciada, em breve, a padronização no valor de bolsas e
outras melhorias. Disse que chegaram  os vinte vouchers de bolsas de Curso de Idiomas a distância
Santander Universidades Espanhol para alunos da Regional Catalão selecionados através do Edital
CAI 006/2015. O conselheiro Professor Denis Rezende informou que estão abertas as inscrições para
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apresentação de  artigo  no I  Congresso de  Pesquisa,  Ensino e  Extensão (CONPEEX) entre  outras
orientações. Com a palavra a conselheira Professora Regma Santos informou que, após cinco anos,
finalmente foi assinado na última sexta-feira o convênio realizado em parceria com a Serra do Facão
(SEFAC) para funcionamento do Centro Integrado do Cerrado (CIC) e a ideia é que o espaço seja bem
aproveitado, com a realização de diversos projetos de extensão, podendo, inclusive, ser visitado pela
comunidade; solicitou que essa notícia fosse registrada em ata. Na sequência o Presidente passou a
palavra ao conselheiro Professor Lincoln Romualdo que informou que a Professora Juliana Martins de
Souza, Coordenadora Geral de Estágios da Regional, tem recebido muita solicitação de estagiários,
mas, de acordo com o calendário acadêmico, são previstos somente dois editais por ano. Dessa forma,
está sendo providenciada uma alteração na resolução CEPEC 1323/2014, que aprovou o calendário
acadêmico de 2015, o que possibilitará a abertura de um edital fora do período previsto. Pediu que
sejam respeitados os prazos que forem estabelecidos no cronograma. A conselheira Professora Élida
Silva disse que o perfil dos estagiários será definido pelas UAEs. Solicitou que aqueles que tiverem
interesse  em contratar  estagiários  com verba da UAE, que repasse a  ela,  a  fim de que possa ser
verificada a possibilidade de contratação. Outro informe passado pelo conselheiro Professor Lincoln
Romualdo é sobre o dia 20/04, véspera de feriado, quando, conforme o calendário acadêmico, não
haveria aulas, mas as demais atividades acadêmicas e administrativas deveriam ser mantidas. Disse
que alguns servidores não trabalharam e outros trabalharam, gerando mal-estar, razão pela qual buscou
informações no Departamento de Pessoal (DP) sobre o que poderia ser feito nos próximos feriados
ditos prolongados, como por exemplo, uma compensação de carga horária. A informação obtida foi
que a universidade não pode fechar. O Conselheiro Professor Alexandre Bueno disse que entende a
situação, mas que alguns funcionários estão trabalhando acima do limite de quarenta horas semanais e
que, por esse motivo, não se sente à vontade para exigir que eles trabalhem nesses dias. O conselheiro
Professor  Lincoln  Romualdo  disse  que  está  sendo  legalista  e  que  é  dia  normal  de  trabalho.  O
Presidente  explicou que propôs a  compensação de carga  horária,  mas  pode ser  feito  somente  um
revezamento entre os servidores. O conselheiro Professor Lincoln Romualdo disse que a orientação
recebida no DP é que aqueles servidores que não compareceram no dia 20/04, compensem a carga
horária  que não foi  trabalhada,  por  exemplo,  dez minutos/dia.  O conselheiro Professor  Alexandre
Bueno falou que isso serve para todos os servidores e que não deve ser discutido apenas o dia 20/04,
mas o cotidiano que muitas vezes não encontra o servidor em seu local de trabalho. Lembrou que o dia
5/06/2015 será feriado nas mesmas condições. O conselheiro Professor Lincoln Romualdo esclareceu
que deverá ser feito um revezamento com aqueles que não trabalharam no anterior e, de qualquer
maneira, os dois dias deverão ser compensados. Disse que isso deve ser decidido por cada chefe, mas a
compensação da carga horária deve acontecer e o chefe imediato é o responsável por isso. O Presidente
falou  que  onde  tiver  apenas  um  servidor  lotado,  ele  deve  abrir  todos  os  dias,  sem  que  haja
revezamento. Elida esclareceu que ficou uma situação difícil com os servidores que vieram naquele dia
e  no  seu  entendimento  não  deve  haver  tratamento  diferente  entre  os  servidores.  O  conselheiro
Professor Lincoln Romualdo esclareceu que o regime dos docentes é diferente e que, inclusive, eles
não precisam registrar ponto. Na sequência o Presidente passou a palavra à conselheira Professora
Renata Evangelista que convidou para uma apresentação musical intitulada “Lendas urbanas e afro-
brasileiras”, que acontecerá dia 23 de maio, visando fortalecer a cultura na Regional. A conselheira
Professora Maria Helena de Paula informou que participou de reuniões em Goiânia, onde foi elaborada
uma minuta de resolução contendo o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação  Stricto
Sensu  da UFG e convidou a todos para participarem da reunião que acontecerá aqui na Regional
Catalão  no  próximo  dia  05/05/2015,  quando  a  mesma será  discutida.  Disse  que  foi  aprovada  na
Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação a prévia do Aplicativo para Propostas de Cursos Novos
(APCN)  dos  Cursos  de  Engenharia,  para  fazer  o  projeto  de  mestrado  e  aprovar  na  CAPES
provavelmente em julho; sobre o CT-Infra informou que de nove subprojetos apresentados na última
reunião  da  Câmara  de  Pesquisa,  a  Regional  Catalão  poderá  ser  contemplada  com dois,  sendo  o
subprojeto 3 - equipamentos de computação de alta performance e o subprojeto 4 – Regional Catalão.
O  conselheiro  Professor  Denis  lembrou  que  o  cadastro  de  laboratórios  foi  realizado  para  essa
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finalidade.  A conselheira  Professora  Maria  Helena  de  Paula  solicitou  que  todos  os  professores
pesquisadores se cadastrem no Google Scholar e ResearchGate. Informou que a resolução das cotas na
Pós-Graduação foi aprovada na última reunião do CONSUNI e que  saiu o resultado preliminar da
Chamada Pública nº 11/2014 de Apoio a Programas de Pós-Graduação Stricto sensu da Fundação de
Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  Goiás  (FAPEG),  no  qual  sete  programas  da  Regional  Catalão
enviaram propostas, sendo aprovadas a proposta do Mestrado em Educação e a proposta do Mestrado
em Modelagem e Otimização. A conselheira Professora Élida Silva informou que vai acontecer na
Regional Catalão o Curso de Capacitação em Modelagem e Análise de Processos Organizacionais.
Pediu que seja feito um levantamento, a ser entregue até amanhã na Coordenação Administrativa e
Financeira (CAF), de centro de custos existentes nas Unidades, os quais sejam descentralizados, com o
nome do coordenador  (primeira  instância  de  aprovação)  e  do chefe  da  UAE (última instância  de
aprovação).  Na  sequência,  passou-se  ao  segundo  ponto  da  pauta  –  Expediente  da  Direção.  O
Presidente apresentou aos conselheiros as atas dos dias 11/03/2015 e 25/03/2015, e após as sugestões
de  correção  apontadas  colocou  em votação,  sendo  as  duas  atas  aprovadas  com uma abstenção  e
dezesseis votos favoráveis. O conselheiro Professor Denis Rezende falou que foi aprovado no novo
Regimento Geral da UFG, o qual estabelece que as atas das reuniões deverão ser aprovadas na reunião
subsequente.  Dando continuidade ao ponto dois da pauta,  o Presidente fez a  leitura dos seguintes
documentos aprovados em ad referendum da Direção: a Comissão de Avaliação Docente (CAD) da
área de Ciências Humanas,  composta por Maria Inês Cruzeiro Moreno (Presidente),  Gleyce Alves
Machado e Ivânia Vera; a CAD da área de Ciências Sociais Aplicadas, composta por Márcio Roberto
Rocha Ribeiro (Presidente), Porfírio Azevedo dos Santos Júnior e Aparecida Maria Almeida Barros; a
CAD da área  de  Ciências  Exatas  e  da  Terra,  composta  por  Ana  Rita  Pereira  (Presidente),  Paulo
Alexandre de Castro e José Júlio Cerqueira Pituba; a prorrogação da portaria de nomeação da CAD de
Professores  Associados,  composta  por Getúlio  Nascentes  da  Cunha  (Presidente),  Paulo  Roberto
Bergamaschi e José Vieira Neto; a solicitação de oferta de nova turma com alteração do Curso de
Especialização em Gênero e Diversidade na Escola, bem como a indicação do Profa. Carmem Lúcia
Costa e da Profa. Luciana Borges como Coordenadora e Subcoordenadora, respectivamente. Após as
discussões  os  documentos  foram ratificados  por  unanimidade  dos  conselheiros,  que  alteraram os
nomes das  áreas  de duas CADs: a  CAD da área de Ciências  Humanas que passou a  ser área de
Ciências Humanas, Saúde e Biológicas e a CAD da área de Ciências Exatas e da Terra que passou a ser
área de Ciências Exatas,  da Terra e Engenharias.  O Presidente explicou que a ideia era discutir  e
aprovar a resolução que define o quantitativo de docentes das Unidades Acadêmicas Especiais (UAEs)
que comporão seus colegiados, mas verificou-se a necessidade de análise prévia da referida minuta,
ficando a discussão para a próxima reunião deste Conselho. Em relação à minuta da resolução que
dispõe,  entre outros assuntos, sobre a formação das Comissões de Avaliação Docente (CADs) nas
UAEs, o Presidente informou que a partir da composição do novo CONSUNI será formada a comissão
que prosseguirá com essa discussão e disse que solicitou a representação do Conselho Gestor/RC na
referida comissão, inclusive, se dispôs a participar dela. Os conselheiros sugeriram que essa comissão
tenha também representantes da Associação dos Docentes do Campus Catalão (ADCAC) e docentes da
área  de  Ciências  Humanas/RC.  A conselheira  Professora  Maria  Helena  lembrou  que  houve  uma
audiência pública com essa discussão e que o Professor Geci José Pereira da Silva, Pró-Reitor de
Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos, anotou as sugestões e que essas sugestões não
estão  incorporadas  à  minuta.  O  Presidente  falou  que  seria  bom  que  houvesse  uma  reunião
exclusivamente para discutir essa questão, após a reunião do CONSUNI que formar a comissão. Como
último  ponto  a  ser  discutido,  o  Presidente  informou  que  recebeu  um  ofício  encaminhado  pelo
Coordenador Geral do Instituto Federal Goiano – Câmpus Avançado de Catalão, solicitando o uso
compartilhado dos laboratórios desta Regional pelos alunos daquele Instituto que ainda não dispõe de
infraestrutura para determinadas aulas práticas. Disse que a ideia é atender dentro das possibilidades da
Regional,  solicitando que cada UAE apresente as exigências e disponibilidade para o uso de seus
laboratórios.  A conselheira  Professora Maria  Helena de Paula  interveio  para  explicar  que  existem
políticas  específicas  sobre  o  uso  de  laboratórios,  que  o  espaço  é  da  Universidade  e  que  seus
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coordenadores  não  podem  fazer  parceria  sem  autorização  prévia  da  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e
Inovação (PRPI); é preciso formalizar a parceria, inclusive com uma contrapartida. Disse que é preciso
assegurar com regimentos internos, constando o que é um laboratório multiusuário, o que é multi-
institucional, o que é específico, etc. O conselheiro Professor Alexandre Bueno pediu muito cuidado ao
firmar essa cooperação, uma vez que esses laboratórios serão usados regularmente pelos alunos do
Instituto, não apenas para uma visita e o desgaste poderá ser intenso e oneroso. O Presidente falou que
no seu entendimento estava havendo consenso no uso compartilhado dos laboratórios mediante uma
contrapartida de locação, de assegurar técnicos e condições de segurança a serem definidas de acordo
com normas  da PRPI,  dos  Grupos de  Trabalhos  (GTs)  de  Unidades  e  coordenações  dos  próprios
laboratórios. Disse que encaminhará um e-mail a todos os conselheiros. Na sequência, a conselheira
Professora Élida Silva disse que alguns chefes de departamentos estão interessados em adquirir licença
para access point, no entanto, a quantidade mínima para venda é de vinte e cinco unidades, no valor de
trinta mil reais. Ela quer saber quem mais tem interesse nessa aquisição, para ver de que maneira a
Regional pode colaborar. Explicou que não está prevista para o prédio multifuncional, mas apenas nos
prédios de uso comum e que a ideia é adquirir a licença com verba da Regional e que cada UAE
interessada compre o aparelho quando quiser. Disse que, apesar do impacto no orçamento da Regional,
a importância do uso de internet nas diversas atividades justifica essa ação. Em votação, a proposta de
comprar vinte e cinco licenças para access point é aprovada por unanimidade dos conselheiros.  O
conselheiro Acadêmico Wilson Kiffer falou da infestação de mosquitos e carrapatos que existe nas
salas de aulas, os quais causam graves doenças, devendo ser dedetizada a Regional. A conselheira
Professora Élida Silva esclareceu que já foram feitas duas nesse ano e que enquanto houver cachorros
dentro dos prédios o problema dos carrapatos não será resolvido. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi  encerrada  às  16h48min  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                                                                                                                                                     
Denis Rezende de Jesus                                                                                                                                                         
Élida Alves da Silva                                                                                                                                                                 
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                                                                       
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                                                     
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                                         
Maria Helena de Paula                                                                                                                                                           
Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                                 
Paulo Henrique Silva Azevedo                                                                                                                                            
Regma Maria dos Santos                                                                                                                                                       
Renata Alessandra Evangelista                                                                                                                                            
Roberto Ferreira Tavares                                                                                                                                                        
Ronaldo da Silva                                                                                                                                                                      
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                                         
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                                             
Wilson Kiffer Soares Júnior                                                                                                                                                   
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