
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E SETE DE ABRIL DE 2016

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e quinze minutos
(14h15min),  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 em
Exercício,  Prof.  Dr.  Denis  Rezende  de  Jesus.  Na  oportunidade  compareceram  os  seguintes
conselheiros: Alexander Meireles da Silva, Anderson Luiz Ferreira, Élida Alves da Silva, Maria Marta
Lopes Flores em substituição a Fátima Pacheco de Santana Inácio, Geraldo Sadoyama Leal, Lincoln
Lucílio  Romualdo, Marco  Paulo  Guimarães, Maria  Helena  de  Paula, Nilton  Luís  Moreira, Paulo
Henrique Silva Azevedo, Renata Alessandra Evangelista, Roberto Ferreira Tavares, Rogério Bianchi
de Araújo, Ronaldo da Silva, Serigne Ababacar Cisse Ba, Thiago Porto de Almeida Freitas e Wender
Rodrigues de Siqueira. Os conselheiros Marcos Bueno e Ana Paula Pinheiro Zago justificaram suas
ausências. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião, explicando que o Diretor da Regional,
professor Thiago Jabur Bittar está de férias, mas estará presente à reunião. Com a palavra o Diretor
Thiago  Jabur  Bittar  pediu  permissão  para  participar  da  reunião  com  direito  à  voz.  Permissão
concedida, explicou que precisou tirar uma semana de férias nesse período, coincidindo com o dia da
reunião. Informou que a nova servidora Técnica em Segurança do Trabalho, Daiane Dizielle Meireles
Soares já assumiu suas atividades na Regional Catalão, repassando o e-mail dela aos conselheiros; que
a minuta da política de segurança da UFG foi enviada por e-mail, solicitando a participação de todos
na elaboração do documento, por meio de sugestões, propostas e críticas. Informou, também, que estão
matriculados  em cursos  de  graduação,  um aluno  indígena  e  dois  alunos  oriundos  de  comunidade
quilombola, através do Programa UFG-Inclui, os quais tiveram dificuldades iniciais que já estão sendo
sanadas. O conselheiro Alexander Meireles da Silva disse que na Unidade Acadêmica Especial (UAE)
de Letras  e  Linguística  ingressou uma aluna  surda  que  necessita  de  um tradutor/intérprete  que  a
acompanhe durante as aulas em todo o turno noturno. A conselheira Élida Alves da Silva informou que
a única solução que ela vislumbrou para solucionar esse problema foi solicitar à empresa licitada para
fornecer  este  tipo  de  serviço  para  Goiânia  e  Jataí  que  contrate  um  profissional  para  atender  as
demandas da Regional Catalão. Contudo, o celebrado entre a UFG e a referida empresa está em fase de
renovação. Ela ressaltou que, de qualquer forma, a situação é constrangedora pois a empresa não está
efetuando os  pagamentos  devidos.  Como último informe,  o Diretor  Thiago Jabur Bittar  falou dos
Grupos de Trabalhos (GTs) que já podem iniciar suas atividades, ressaltando que o número de inscritos
ficou abaixo do esperado. Alguns conselheiros pediram para inserir seus nomes: Geraldo Sadoyama
Leal no GT1; Ronaldo da Silva e Anderson Luiz Ferreira no GT2; Ismar da Silva costa no GT3. O
conselheiro Lincoln Lucílio Romualdo chamou a atenção dos conselheiros, uma vez que no GT5, que
vai discutir os assuntos da Graduação nenhum professor se inscreveu, fazendo com isso, que a Maria
Marta Lopes Flores e o Serigne Ababacar Cisse Ba se inscrevessem no referido GT.  Continuando a
inserção de nomes, no GT4 foi inserido Thiago Porto de Almeida Freitas. Questionado pela vinda do
Curso de Medicina,  o Diretor Thiago Jabur Bittar  informou que a comissão está trabalhando para
finalizar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). A conselheira Élida Alves da Silva esclareceu que o
curso foi  designado,  mas para que seja  autorizado a Comissão de Avaliação e  Monitoramento do
Ensino Médico  (CAMEM) designada para  a  Regional  Catalão  precisa  concluir  sua avaliação que
dependerá de outras 3 visitas. Continuando a responder sobre o Curso de Medicina, o Diretor Thiago
Jabur Bittar informou que parte da verba prometida pelo Governo Federal já veio; que o Governador
Marconi Perillo reafirmou ao Professor Orlando Afonso Valle do Amaral que está tentando viabilizar a
liberação de três milhões de reais (R$ 3.000.000,00) do Governo Estadual. A conselheira Élida Alves
da Silva explicou que no ano de dois mil e catorze veio a verba de um milhão e quatrocentos mil reais,
no ano de dois mil e quinze veio a mesma quantia e que para o ano de dois mil e dezesseis está prevista
a liberação, por parte do Governo Federal, de três milhões de reais dividido, aproximadamente, meio a
meio em custeio e capital. Disse que está tentando transformar tudo em capital porque no momento
não há gasto a fazer com verba de custeio. Dando prosseguimento à pauta, o presidente da reunião
informou  que  chegou  hoje,  na  Regional,  o  material  informativo  para  realização  da  campanha  de
racionamento de energia elétrica, pedindo a colaboração de todos. Convidou o conselheiro Lincoln
Lucílio Romualdo para repassar os informes da Coordenação de Graduação, que falou da chamada
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pública para preenchimento de mais de duzentas (200) vagas remanescentes, que haverá amanhã; da
publicação do Edital 02/2016 do Programa de Monitoria/UFG, pedindo que peçam aos coordenadores
que enviem as normas dentro do prazo; que está sem Coordenador Geral de Estágio, solicitando a
indicação de nomes para ocupar o cargo. A seguir, o presidente da reunião convidou a conselheira
Renata Alessandra Evangelista para passar os informes da Coordenação de Extensão e Cultura (CEC),
que informou sobre o encerramento das inscrições do Edital PROBEC/PROVEC na última segunda-
feira e das providências a serem tomadas a partir de agora em relação à bolsa. Informou, também, que
a  partir  de  hoje será distribuído um panfleto  informativo  sobre a  influenza  A (H1N1),  pedindo à
Direção para desenvolver ações preventivas, entre elas a disponibilização de álcool gel nos blocos
didáticos e a vacinação dos servidores terceirizados. A seguir,  o presidente da reunião convidou a
conselheira  Maria  Helena  de  Paula,  para  passar  os  informes  da  Coordenação de  Pesquisa  e  Pós-
Graduação (CPPG) que solicitou aos chefes de UAEs, cuidado especial em relação aos processos de
afastamentos dos servidores das suas unidades, os quais, no início da licença, assinam documento se
comprometendo a entregar pontualmente os relatórios parciais, os quais não estão sendo entregues.
Disse que não vê que é função da CPPG fazer esse controle. Informou que será realizado, aqui na
Regional, no dia 16/05, o I Fórum da Pós-Graduação, com a presença do Pró-Reitor de Pós-Graduação
José Alexandre F. Diniz Filho, devendo estar presentes, especialmente, os coordenadores de programas
de pós-graduação e seus docentes. Informou, também, que no dia 10/05 haverá uma oficina sobre a
plataforma do Comitê de Ética em Pesquisa, a ser realizada pela professora Roselma Lucchese; que o
cadastro de laboratórios continua acontecendo,  vagarosamente.  A conselheira Élida Alves da Silva
solicitou  que  seja  inserido  nas  próximas  convocações,  a  parte  de  informes  e  deliberações  da
Coordenação de Administração e Finanças (CAF). O Diretor Thiago Jabur Bittar informou que foi
aprovado no início do mês de abril, o Regimento Interno dos Conselhos Gestores das Regionais e que
as próximas reuniões acontecerão em conformidade com a referida Resolução CONSUNI 05/2016. A
seguir, o presidente da reunião convidou a conselheira Élida Alves da Silva para passar os informes da
CAF. A conselheira informou que houve uma alteração no orçamento que foi aprovado no mês de
fevereiro, fazendo com que a Regional deixasse de receber trezentos e vinte e oito mil, cento e oitenta
e  um  reais  e  catorze  centavos   (R$  328.181,14).  Inicialmente  estavam  previstos  dois  milhões,
quatrocentos  e  sessenta  e  oito  mil,  trezentos  e  sessenta  e  um  reais  e  vinte  e  um centavos  (R$
2.468.361,21) de capital e com a alteração a regional receberá dois milhões, cento e quarenta mil,
cento e oitenta reais e sete centavos (R$ 2.140.180,07), aumentando o deficit orçamentário da Regional
que passa a ser de oitocentos e doze mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos (R$
812.967,29), com a possibilidade de ser ainda maior até o final do ano. Explicou que a contratação do
intérprete/tradutor não estava prevista no orçamento da Regional e que não se sabe, ainda, sobre como
o contingenciamento do Ministério da Educação (MEC), no valor de quatro bilhões e vinte e sete
milhões de reais (R$ 4.027.000,00) vai afetar. Informou que a empresa Interativa Serviços não quer
renovar o contrato em razão de atrasos no repasse dos pagamentos e que nova licitação está sendo
feita. Disse que ao contratar nova empresa vai tentar retardar, em uma ou duas semanas, a contratação
dos servidores terceirizados que tiverem interesse, visando compensar o tempo que estão sem tirar
férias.  Informou que estava prevista uma prestação de contas de dois anos da gestão,  mas com a
licença médica da servidora Ana Paula Neiva isto não foi possível. Fez uma explanação do que foi
empenhado no centro de custos da Regional desde o ano de dois mil e catorze e do que foi pago no
mesmo período, bem como da previsão de algumas obras a serem realizadas com verba da UFG, um
compromisso  assumido  pela  Pró-Reitoria  de  Administração  e  Finanças  (PROAD)  compensando,
minimamente, recursos da Regional gastos com despesas de outras regionais da UFG. Se dispôs a
orientar os interessados, tais como coordenadores de projetos diversos, coordenadores de cursos de
Educação à Distância (EaD), na execução de recursos descentralizados. Na sequência, o conselheiro
Ronaldo da Silva pediu para passar um informe a respeito de um episódio que aconteceu aqui na
Regional  Catalão  por  ocasião  da  calourada  2016 e  que  obteve  vários  desdobramentos.  Falou que
constava  na  programação  da  calourada  a  realização  de  uma  mesa  redonda  que  deveria  discutir
democracia. Explicou que os organizadores do evento foram notificados, por meio de uma Carta de
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Esclarecimento, assinada pelo Diretor da Regional, prof. Thiago Jabur Bittar, de que o evento não
poderia ocorrer naquele local, sob pena de sofrer sanções. Assim, conforme explicou, o que seria uma
mesa redonda não aconteceu, mas aconteceu uma espécie de aula pública no pátio da Regional. Disse
que houve uma série de dificuldades no diálogo, sendo dito que o servidor técnico-administrativo que
estava organizando o evento teria que se responsabilizar, também, frente ao Ministério Público Federal
(MPF) caso este aplicasse alguma sanção. Disse, que em sua visão de professor e de conselheiro, o
Diretor não poderia abster de sua função política, responsabilizando o servidor pelos desdobramentos
que pudessem surgir. Lembrou que o CONSUNI praticamente desafiou o MPF, e não achou correto
que ele jogasse para o servidor a responsabilidade na Regional, o que acabou atropelando a decisão
assumida pelo CONSUNI. Alertou que a universidade sempre lutou pela autonomia política e religiosa
e que ele, na qualidade de Diretor, deve defender a autonomia universitária e citou as diversas notas
publicadas em repúdio à sua atitude naquela ocasião. Justificou que os palestrantes, embora ligados a
partidos políticos, não estariam aqui para representá-los. Disse que é preciso ficar alerta, para que em
uma eleição municipal, não haja intervenção do poder político, ou mesmo religioso, na autonomia
universitária e que o Diretor deve se colocar como o primeiro guardião dessa autonomia. Deixou claro
que seu posicionamento é um alerta e que não é nada pessoal contra o Diretor. O Diretor Thiago Jabur
Bittar agradeceu ao conselheiro Ronaldo da Silva pelo relato fiel do ocorrido e disse que a questão da
autonomia  foi  ferida  pelo  documento  do  MPF  de  Goiás,  que  tentou  interferir  na  gerência  da
Universidade. Parabenizou a realização da calourada e disse que apenas transmitiu àquelas pessoas o
teor do documento recebido, as quais também ficaram indignadas, como ele. Explicou que a nota do
CONSUNI não desafiou a recomendação do MPF, mas apenas repudiou o documento. Explicou ainda,
que não se eximiu da responsabilidade frente ao ocorrido, mas transmitiu o que poderia acontecer caso
o evento acontecesse. Em relação à postura da universidade disse que agradece publicamente as ações
políticas recebidas, mas tem evitado participar de atos públicos e que está muito cauteloso em relação
às próximas eleições municipais. Ao final, a conselheira Maria Helena de Paula disse que acha salutar
e respeitosa a fala do conselheiro Ronaldo da Silva, agradecendo a nobreza da parte dele, de apontar as
falhas.  Reforçou  o  agradecimento  do  Diretor,  e  pediu  que  caso  ela  também  faça  alguma  coisa
equivocadamente, que cheguem até ela e falem. A seguir, teve início a pauta deliberativa. O presidente
da reunião apresentou a ata do dia 16/03/2016, que após as correções sugeridas, foi posta em votação e
aprovada com quinze votos favoráveis e duas abstenções. Solicitou inclusão de pauta de relatórios de
Pós-graduação,  de  um Termo  de  Voluntariado  e  para  realização  de  um evento.  Sendo  aceitas  as
inclusões, o presidente da reunião explicou que os relatórios semestrais de pós-graduação, do servidor
técnico-administrativo Einar César Santos, afastado para cursar doutorado na Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), estão sendo aprovados neste Conselho, pois o servidor está lotado no Centro de
Recursos Computacionais (CERCOMP), órgão vinculado à Direção da Regional. A seguir, apresentou
os Relatórios referentes ao primeiro e ao segundo semestre do ano de dois mil e quinze do referido
servidor e os colocou em votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. A seguir, passou a
palavra para a conselheira Maria Helena de Paula, que explicou que a Coordenação de Pesquisa e Pós-
Graduação  (CPPG)  pretende  realizar  o  IV Seminário  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação  da
UFG/Regional Catalão (IV SPPGI) durante o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional
Catalão (CONPEEX) que acontecerá nos dias 29 e 30/09/2016, e que, para conceder financiamentos,
os órgãos de fomento exigem a anuência da instituição onde será realizado o evento. Falou do projeto,
que prevê a publicação de um e-book com os melhores trabalhos e que a comissão organizadora do
evento  será composta  pelos  professores  Maria  Helena  de Paula,  José  Júlio  de Cerqueira  Pituba  e
Marcelo Henrique Stoppa.  Esclarecidas as dúvidas,  o presidente da reunião colocou em votação a
inclusão  do IV SPPGI  dentro  do  CONPEEX/RC,  que  foi  aprovado  por  unanimidade.  A seguir  a
conselheira Maria Helena de Paula explicou que Ádria  Maria da Rocha Caixeta já trabalhou como
bolsista e hoje está se dispondo a desempenhar serviço voluntário no Centro de Empreendedorismo e
Incubação  de  empresas  Athenas  da  Regional  Catalão/UFG,  assumindo  o  cargo  de  gerente
administrativo pelo período de um ano, cujo início se dará em 01/05/2016 e o fim em 30/04/2017, por
meio de um termo de adesão assinado em conformidade com a Resolução CONSUNI 08/2010 e da Lei
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Federal Nº 9.608/98. Apresentou o respectivo Plano de Trabalho, e, uma vez esclarecidas as dúvidas
dos conselheiros, o presidente da reunião colocou em votação o referido plano de trabalho, que foi
aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente da reunião informou que a Coordenação de
Extensão e Cultura e  a  Coordenação de Graduação retiraram da pauta o seu expediente e,  assim,
passou ao terceiro ponto da pauta, convidando o conselheiro Geraldo Sadoyama Leal para falar sobre a
redistribuição de servidores técnico-administrativos da Regional, pauta por ele sugerida. Este explicou
que na  UAE de  Biotecnologia  (IBIOTEC) o  assunto  foi  amplamente  discutido, tentando realocar
internamente um servidor, que acabou sendo alocado em outro órgão da instituição. O presidente da
reunião passou a palavra à conselheira Élida Alves da Silva para falar sobre o dimensionamento da
força de trabalho dos servidores técnico-administrativos da Regional Catalão. Antes, porém, o Diretor
Thiago Jabur Bittar informou que o Reitor Orlando Afonso Valle do Amaral encaminhou documento
ao Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Jesualdo Pereira Farias, falando da
situação dramática pela qual estão passando as Regionais Catalão e Jataí, com a falta de servidores
técnico-administrativos. Explicou que no documento o Reitor fala que não renovará o contrato com a
empresa que fornece os serviços terceirizados,  como forma de pressionar o MEC, mas está sendo
executado um novo processo de licitação. Disse que enviará uma cópia do documento aos conselheiros
para conhecimento.  Com a palavra,  a  conselheira  Élida  Alves  da Silva falou  das  dificuldades  em
contratar serviços terceirizados para atender os setores administrativos e laboratoriais,  sendo que a
contratação de técnicos para laboratórios, é incompatível com o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação (PCCTAE) e que, por outro lado, tem o problema orçamentário, o qual
gera constrangimento com atraso de pagamento de salários. Explicou que a equipe da Direção tem
discutido o assunto, buscando informações para embasar a discussão de um GT que deverá ser criado
na Regional Catalão. Disse que o Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH) a
instruiu de que é conveniente ter um servidor efetivo em cada setor e que este seja responsável por
orientar  os  servidores  terceirizados.  Mostrou  como  está  a  distribuição  dos  servidores  técnico-
administrativos  na  Regional  atualmente.  O presidente  da  reunião  disse  que  as  UAEs de  Letras  e
Linguística e de Gestão e Negócios, necessariamente, deverão receber um servidor efetivo cada uma e
que, quanto aos técnicos de laboratórios, não existe perspectiva, uma vez que terá que ser nova vaga. A
conselheira Élida Alves da Silva informou que está solicitando à Reitoria que as vagas do Hospital das
Clínicas/UFG sejam convertidas para as Regionais Catalão e Jataí, mas, uma vez que não existe ainda
vaga disponível, é preciso que este Conselho decida de que forma será feita a distribuição das atuais.
Disse  que  não trouxe  um modelo  pronto  e  que  a  discussão  deve  se  iniciar  neste  Conselho,  e já
considerando a possibilidade de criação da Universidade Federal de Catalão (UFCat) e que, nesse caso,
o ideal é que não tenha servidores terceirizados, mas somente efetivos. O Diretor Thiago Jabur Bittar
disse  que  a  Regional  Jataí  já  tem em cada  UAE uma secretaria  administrativa  com um servidor
técnico-administrativo  do  quadro  federal  responsável  pela  mesma,  conforme  o  novo  estatuto,  e,
inclusive, recebendo gratificação. A conselheira Élida Alves da Silva disse que a ideia é ter um modelo
de alocação de servidores aprovado pelo Conselho Gestor, para o caso de virem novas vagas, e que,
com as vagas atuais, a não ser que se decida fazer uma secretaria colegiada de pós-graduação e uma
secretaria colegiada de graduação não há perspectivas de grandes mudanças. O conselheiro Roberto
Ferreira Tavares lembrou que a UAE de Letras e Linguística e a UAE de Engenharia não tem um
servidor técnico-administrativo efetivo em função de conflitos pessoais com seus servidores e que
antes de elaborar um modelo de alocação de servidores técnico-administrativos é preciso resgatar o
que  motivou  os  conflitos  nessas  Unidades.  Disse  que  vê  como  disparidade  servidores  efetivos
entregando  e  recebendo  livros,  enquanto  outros  fazem licitações,  memorandos,  ofícios,  processos
diversos; é preciso discutir o modelo. O conselheiro Thiago Porto de Almeida Freitas sugeriu que antes
de qualquer encaminhamento seja feita uma reunião sobre o tema com todos os TAE. O presidente da
reunião propôs que o conselheiro Wender Rodrigues de Siqueira, gerenciador de Recursos Humanos da
Regional,  coordene essa realocação de servidores que poderá gerar  insatisfação pelas atividades  a
desempenhar. O conselheiro Lincoln Lucílio Romualdo disse, em relação à falta de capacitação dos
novos gestores, que colocou, em Goiânia, a necessidade de realização de curso com os chefes, pois é
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uma nova função na Regional e os chefes precisam ser orientados sobre suas atribuições, dentre as
quais está a gestão de pessoas. Sugeriu que seja criado um fórum nesse sentido, mas é preciso ter
compromisso  dos  chefes  para  querer  participar. O  conselheiro  Marco  Paulo  Guimarães  pediu
encarecidamente, pensando na importância do Chefe e do Sub-chefe nas UAEs, que a Direção não
convide os mesmos para ocupar algum cargo ou função na Direção, frente a concessão de uma função
gratificada,  gerando problemas para  as  UAEs.  Com o adiantado da hora,  o  presidente da reunião
encaminhou a proposta de realização de uma reunião com os servidores técnico-administrativos e a
Direção, a acontecer na próxima quinta-feira à tarde, dia 05/05/2016, considerando a possibilidade de
criação de secretarias  colegiadas e de um GT para discutir  como deverá ser feita  a  redistribuição
interna desses servidores. A conselheira Élida Alves da Silva sugeriu que o GT seja composto por
cinco (5) técnico-administrativos e cinco (5) docentes. Disse que a reunião será da Direção e dos
técnico-administrativos e que no próximo Conselho Gestor, que deverá acontecer no dia 25/05/2016,
será a  criação e  homologação do referido  GT. O presidente  da  reunião  colocou em votação essa
proposta,  sendo  a  mesma  aprovada  por  unanimidade. Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  reunião  foi
encerrada às dezessete horas e vinte minutos (17h20min) e eu, Tânia Maria Tartuci, Secretária dos
Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos
presentes. _____________________________
Presidente do Conselho: Denis Rezende de Jesus                                                                             
Conselheiros:
Alexander Meireles da Silva                                                                                                                                                  
Anderson Luiz Ferreira                                                                                                                                                          
Élida Alves da Silva                                                                                                                                                                 
Geraldo Sadoyama Leal                                                                                                                                                         
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                                                     
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                                         
Maria Helena de Paula                                                                                                                                                           
Maria Marta Lopes Flores                                                                                                                                                      
Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                                 
Paulo Henrique Silva Azevedo                                                                                                                                            
Renata Alessandra Evangelista                                                                                                                                            
Roberto Ferreira Tavares                                                                                                                                                        
Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                                                     
Ronaldo da Silva                                                                                                                                                                      
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                                                    
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                                         
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                                             
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