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

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às catorze horas e onze minutos
(14h11min), 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  04/18,  previamente  expedida.  Na  oportunidade  compareceram  os  seguintes
conselheiros:  Cláudio  Lopes  Maia  –  Vice-diretor;  Heber  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; 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;
Marcos Bueno – Chefe da UAE de Gestão e Negócios; Nilton Luís Moreira – Chefe da UAE de Física;
Rogério Bianchi de Araújo – Chefe da UAE de História e Ciências Sociais; Ronaldo da Silva - Chefe
da UAE de Geografia; Thiago Porto de Almeida Freitas – Chefe da UAE de Matemática e Tecnologia;
Alberthmeiry  Teixeira  de  Figueiredo,  Chefe  da  UAE  de  Química;  Caíque  Lopes  de  Medeiros  –
suplente da representante discente Elizabeth Franco da Cruz; Isac Thavares da Silva – suplente da
representante discente Kelvia Rodrigues de Oliveira e Emival Pedroso da Silva Filho – representante
discente.  Estava presente,  com direito  a voz, a professora Ivânia Vera, Coordenadora de Estágios.
Havendo quórum,  a  presidente  iniciou  a  reunião  declarando  aberta  a  segunda  reunião  após  a
aprovação  da  lei  que  criou  a  Universidade  Federal  de  Catalão  (UFCAT).  Perguntou  se  algum
conselheiro  teria  informe  a  repassar.  O  conselheiro  Marco  Paulo  disse  que  gostaria  de  solicitar
alteração no ponto 11 da pauta,  por não se tratar de prorrogação de prazo,  uma vez que parte do
processo não está disponível para fazer sua vista. Sugeriu substituir a palavra prorrogação pela palavra
suspensão ou reinício,  e  solicitou  que  o  prazo  começasse  a  correr  a  partir  da  disponibilidade  do
processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), solicitando, também, que constasse em ata. O
conselheiro Cláudio Lopes justificou que a convocação estava conforme consta no Estatuto da UFG
em relação ao pedido de vista, observando que o Conselho Gestor é soberano para decidir de forma
diversa. A Presidente observou que tomou conhecimento do problema no dia 18/04 e que não sabe em
que momento o fato se deu. Argumentou que não achou correto recolocar um novo documento no
processo, sem que se tentasse corrigir o problema. O conselheiro Geraldo Sadoyama informou que
tinha uma cópia do documento em seu computador e que o enviou, naquele momento, ao conselheiro
Cláudio  Lopes  com  cópia  à  Secretaria  dos  Órgãos  Colegiados. A  conselheira  Fernanda  Ferreira
também solicitou inclusão de ponto de pauta sobre reposição de aulas do dia 30/04. A Presidente disse
que, também, tinha um ponto de pauta da gestão para incluir. O conselheiro Marcos Bueno sugeriu
como  ponto  de  pauta  retomar  as  discussões  dos  Grupos  de  Trabalho  (GT)  acerca  da  criação  da
UFCAT, discussões essas iniciadas há três anos. O conselheiro Ronaldo da Silva disse que também
tinha um informe para repassar. A Presidente passou a palavra ao conselheiro Heber de Paula que
lembrou uma fala do conselheiro Marco Paulo, na última reunião, de que a UFG havia realizado uma
movimentação financeira no fundo local do Curso de Engenharia Civil desta Regional. Relatou que, a
partir de então, passou a investigar os demais fundos locais identificando, com isso, mais cinco (5)
que, igualmente, sofreram movimentações críticas. Explicou que a UFG, arbitrariamente, por decisão
da Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD), sem o conhecimento da Regional, decidiu que
o saldo do ano de 2016 que estava nos fundos locais não passaria para o ano de 2018. Relatou que
esteve na PROAD e que expôs a situação à Pró-Reitora Adjunta, Cássia Soares Duarte, dizendo que
aquilo não era adequado. Sugeriu que deveria ter sido enviada uma notificação a todos informando a
respeito  dos  procedimentos.  Contou  que  a  Pró-Reitora  Adjunta  disse  a  ele  que  teve  o  mesmo
entendimento e que ela se dispôs a lutar junto à Regional para que esta possa reaver esses valores.
Disse que estão tentando reaver os recursos, sem determinar prazo. Pediu apoio do conselheiro José
Júlio de Cerqueira,  uma vez que três (3) programas de pós-graduação também foram atingidos. O
conselheiro Marco Paulo solicitou celeridade evitando passar para o próximo ano, ao que o conselheiro
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Heber Martins garantiu que não passará, até mesmo porque, possivelmente, não será mais a mesma
matriz financeira da UFG. Sugeriu cautela, empenhando o quanto antes todo o valor do recurso, seja
em pequenas reformas, em cópias, em combustível, evitando deixar o recurso na conta de um ano para
o outro. Disse que é preciso analisar os processos de seleção dos mestrados, deixando para acontecer
no início  do ano. A seguir,  foi  a vez do conselheiro Ronaldo da Silva passar  o seu informe.  Ele
convidou a todos para o XV Encontro Regional de Geografia (EREGEO) que acontecerá no período de
28/04 a 01/05/2018. Disse que repassará o convite por e-mail aos chefes das UAE. A presidente da
reunião  agradeceu  o  convite  e  confirmou  presença  na  abertura  do  evento. O conselheiro  Emival
Pedroso pediu para falar sobre a vinda do Reitor da UFG no último dia dezessete (17). O conselheiro
José Júlio  de Cerqueira  informou sobre a última reunião  da Câmara  Superior  de Pesquisa e  Pós-
graduação  onde  foram aprovados  três  (3)  Aplicativos  de  Propostas  de  Cursos  Novos  (APCN) da
Regional,  sendo  o  Doutorado  Acadêmico  em Estudos  da  Linguagem,  Doutorado  Profissional  em
Gestão Organizacional e Mestrado Interdisciplinar em Tecnologia da Saúde. Disse que o APCN de
2017 do Curso de Engenharia  Civil  estava aguardando julgamento.  Informou que o Seminário  de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (SPPGI) de 2018 deverá ocorrer no período de 12 a 14/09/2018 e
que está convidando palestrantes. Informou que o Edital PRPI Nº 05/2017 está com  inscrições abertas
até  o  dia  02/05/2018,  ressaltando  a  importância  de  aumentar  a  demanda  de  bolsas  na  Regional.
Informou  que o  Coleta  Sucupira  está  aberto  para  correções  e  atualizações  até  o  próximo dia  30,
devendo para isso entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) para liberação. A
Presidente ressaltou a importância de submeter projeto PIBIC, uma vez que é a partir da demanda que
tem o indicativo do volume de bolsas concedidas para a UFCAT. Passou a palavra ao conselheiro
Emival Pedroso que cumprimentou a todos e ressaltou a fala do Reitor Edward Madureira, quando da
sua vinda recente à Regional, a respeito da Casa do Estudante, que gerou desconforto aos estudantes
em relação à questão financeira. Falou que é preciso estar junto para cobrar da Reitoria da UFG essa
dívida histórica.  Pediu o compromisso de todos nessa questão,  lembrando que a lei  de doação do
terreno estipula  prazo  para  início  da obra. A Presidente  passou a  palavra  à  conselheira  Fernanda
Ferreira que passou os seguintes informes: 1) que esteve na última reunião da Câmara Superior de
Graduação,  onde recebeu  a  orientação  para  que  não sejam atribuídas  faltas  aos  alunos  da  última
chamada pública, evitando que as faltas inviabilize a aprovação do aluno, sobretudo no semestre de
ingresso. Após as discussões, disse que solicitará uma recomendação por escrito à Pró-Reitoria de
Graduação (PROGRAD) sobre o procedimento a ser adotado; 2) que a PROGRAD está solicitando um
e-mail institucional oficial de comunicação com as coordenações de cursos; 3) que foi solicitado um
incentivo aos alunos para responder no site  da UFG a uma pesquisa da Associação Nacional  dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil (ANDIFES), de onde se pretende
melhorar a política de assistência estudantil.  Disse que o link está no Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA) dos estudantes; 4) que foram aprovados: o Projeto Pedagógico do
Curso (PPC) de Pedagogia, o calendário ad referendum de colações de grau e a comissão de instrução
normativa que está construindo o novo Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG); 5) que
o calendário acadêmico será alterado em relação a três (3) dias do mês de outubro reservados para
manifestações religiosas na cidade, os quais passarão a ser dias letivos. Disse que a Coordenação de
Graduação  (COGRAD) está  sendo estudando  a  forma  para  aproveitamento  desses  dias  letivos.  O
conselheiro Marco Paulo disse que um documento recebido do Centro de Gestão Acadêmica (CGA)
sobre a entrada no Sistema de Seleção Unificada (SISU), chamou a atenção pelo fato do Curso de
Engenharia Civil ter tido somente quarenta (40) vagas preenchidas e de ter sido a única Engenharia
que não teve todas as vagas preenchidas, sendo o que tem maior procura pelos candidatos. Disse que
queria entender o fato, ao que a conselheira Fernanda Ferreira se dispôs a colocar na pauta da Câmara
Regional  de  Graduação  para  discussão.  A  Presidente  passou  a  palavra  ao  conselheiro  Moisés
Fernandes  que  falou  sobre  o  início  da  campanha  do  Abril  Verde  acontecido  durante  a  manhã  e
convidou a todos para acompanhar as demais ações do evento. A seguir a Presidente apresentou os
informes  da  Direção:  1)  que  esteve  em Brasília,  junto  com o  Vice-Diretor  Cláudio  Lopes,  para
participar do seminário da ANDIFES, que teve como tema a discussão dos rumos do Ensino Superior
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no Brasil, a convite do Reitor Edward Madureira; 2) que assinou um termo de cooperação técnica com
o TCU, cujo discurso deste foi no sentido de apoiar as universidades e reduzir os problemas com as
prestações de contas; 3) que fez contato com o Reitor da UFRJ e o convidou para estar aqui, pedindo
ao conselheiro Cláudio Lopes que falasse sobre isso. O Conselheiro relatou como foi o evento. Sobre o
Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Roberto Leher, disse que ele ficou de vir
aqui no decorrer do mês de agosto para falar sobre a construção de uma universidade no momento
atual. Contou que, em conversa com a Reitora da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)
Iracema  Santos  Veloso,  esta  relatou  dificuldades  da  transição,  procedimentos  e  o  alertou  que  o
regimento impacta muito. A Presidente disse que teve contato com o Pró-Reitor de Planejamento da
UFOB Poty Rodrigues de Lucena que também se disponibilizou a vir aqui. Ressaltou que foram bem
acolhidos e que as pessoas queriam saber como está caminhando a transição. Disse que continua sem
esclarecimentos  a  respeito  do  processo,  mas  que  Secretário  de  Educação  Superior  (SESu)  do
Ministério da Educação (MEC) Paulo Barone falou que a ideia é começar a trabalhar rápido. A seguir,
a Presidente passou ao ponto 2 da pauta, apresentando para discussão a ata do dia  28/03/2018 que, após
as correções, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Passou ao ponto 3 da pauta convidando a
conselheira Fátima Pacheco de Santana Inácio para ler o seu parecer acerca do relatório de pós-graduação do 2º
semestre – do servidor Einar César Santos, processo 23070.020660/2014-92, afastado para cursar Doutorado.
Com a palavra,  a  conselheira leu o seu parecer  favorável  ao deferimento do citado relatório.  A presidente
colocou em votação o parecer, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A seguir, convidou o conselheiro
Moisés Fernandes Lemos para proceder à leitura do seu parecer acerca do relatório de pós-graduação do 2º
semestre/2017 - nível Mestrado, da servidora Fernanda Machado Ferreira, processo 23070.016132/2016-09. O
conselheiro Moisés Fernandes Lemos leu seu parecer que deferiu o relatório. A presidente colocou o parecer em
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Passou à discussão do calendário de reuniões do Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) para o ano de dois mil e dezoito (2018). Leu as datas previamente marcadas e lembrou
que o CEP já está em funcionamento na Regional. Não havendo nada a discutir sobre as datas apresentadas,
colocou em votação o calendário, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Passou aos próximos pontos da
pauta, acerca de decisões proferidas  ad referendum deste Conselho.  Explicou que o término do prazo para
submissão de propostas referentes ao Edital  Capes UAB 05/2018,  gerou a necessidade de aprovar dois (2)
cursos e três (3)  novas turmas  de especialização,  a seguir:  criação do Curso de Especialização em Gestão
Pública Municipal  processo 23070.006519/2018-19,  com a indicação de Michelle da Silva Borges e André
Vasconcelos da Silva, coordenadora e subcoordenador, respectivamente;  criação do Curso de Especialização
em Gestão em Saúde processo 23070.006638/2018-63,  com a indicação de André Vasconcelos  da Silva e
Michelle da Silva Borges, coordenador e subcoordenadora, respectivamente; a criação de nova turma do Curso
de Especialização em Ensino de Biologia processo 23070.006409/2018-49, com a indicação de Jupyracyara
Jandyra de Carvalho Barros e Adriana de Freitas Neves, coordenadora e subcoordenadora, respectivamente;
criação de nova turma do curso de Especialização em Gestão Pública processo 23070.006524/2018-13, com a
indicação  de  Ana  Paula  Pinheiro  Zago  e  Márcia  Helena  da  Silva,  coordenadora  e  subcoordenadora,
respectivamente, e por fim, criação de nova turma do curso de Especialização em Educação Física Escolar
processo  23070.004063/2018-44,  com a  indicação  de  Neila  Maria  Mendes  e  Maristela  Vicente  de  Paula,
coordenadora e vice-coordenadora, respectivamente. Após os esclarecimentos, colocou em votação, sendo todas
homologadas por unanimidade. A seguir,  iniciou o ponto 11, esclarecendo que foi encaminhada como
ponto de pauta a prorrogação do prazo do pedido de vista do conselheiro Marco Paulo Guimarães acerca da
criação do Curso de Engenharia Mecatrônica e da reestruturação do Curso de Matemática Industrial, ambos da
UAE de Matemática e Tecnologia, Processo 23070.103082/2017-71. O conselheiro Cláudio Lopes explicou o
problema ocorrido com o processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), após discussão na
reunião  deste  Conselho  do  mês  de  março,  que  ficou  com  conteúdo  indisponível  para  acesso  ao
documento  número 0027891,  que continha  a  justificativa  apresentada  pela  UAE de  Matemática  e
Tecnologia. Falou que foram abertas solicitações, via GLPI, para solução do problema e a resposta até
o  momento  foi  que  estão  buscando  corrigir  o  erro.  Esclareceu  que,  regimentalmente,  poderá  ser
requerida, ao Conselho, prorrogação do prazo do pedido de vista e que, por esse motivo o assunto foi
pautado como pedido de prorrogação na Convocação. Relatou que hoje, enquanto aguardava o início
da reunião, o conselheiro Geraldo Sadoyama, ficou sabendo do ocorrido e disse que tem uma cópia
digital do documento salva em seu computador com a chancela do SEI. O conselheiro Cláudio Lopes
disse que a primeira  questão era se o entendimento do Conselho seria de não haver condições  de
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entregar o resultado do pedido de vista nesta reunião,  em decorrência  da falta  de acesso a alguns
documentos  do  processo,  gerando  a  necessidade  de  dilatação  do  prazo  para  o  pedido  de  vistas.
Colocou como segunda questão, se os conselheiros aprovavam a inserção dessa cópia do documento
no SEI, para se proceder à discussão do processo na próxima reunião. A Presidente perguntou ao
conselheiro Marco Paulo o que ele queria colocar a respeito da terminologia usada no ponto de pauta,
ao que ele  respondeu que  era  uma questão  de forma,  solicitar  uma prorrogação de  algo  que não
aconteceu. Disse que precisa do documento que está no SEI de forma indisponível e que não tem
interesse  de postergar  a  decisão.  O conselheiro  Cláudio  Lopes  disse que então  deve  ser  votada a
prorrogação ou suspensão do prazo, iniciando a contar o prazo a partir desta reunião. Esclareceu que
no  Conselho  Universitário  (CONSUNI)  também isso  acontece,  acontecem atrasos  na  entrega  dos
processos e o prazo continua sendo para apresentar na primeira reunião realizada a posteriori. Sugeriu
estudar a questão quando for elaborar o regimento da UFCAT para constar que o prazo começa a
contar a partir da disponibilização do acesso ao documento. Após os esclarecimentos pertinentes, a
Presidente observou que seriam duas questões para aprovar, sendo uma, a prorrogação do prazo, e a
outra,  o aceite  da inserção no SEI da cópia do documento 0027891, apresentado pelo conselheiro
Geraldo Sadoyama. O conselheiro Cláudio Lopes esclareceu que o resultado do pedido de vistas deve
ser apresentado na próxima reunião que pode ser ordinária ou extraordinária. A Presidente colocou em
votação a  prorrogação do prazo para entrega do resultado do pedido de vista na próxima reunião
ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, colocou em votação a inserção da cópia
digital  do documento 0027891 no SEI, que também foi aprovado por unanimidade.  O conselheiro
Cláudio Lopes ressaltou que o documento fosse inserido com um despacho esclarecendo o motivo de
sua inserção.  A Presidente  passou à  primeira  inserção na pauta,  passando a palavra  à  conselheira
Fernanda Ferreira que falou sobre a realização do EREGEO e a reserva do Bloco Didático 2 para o
evento, para o período de 28/04 a 01/05/2018, conforme consta na ata do Conselho Gestor realizada no
mês de  agosto/2017. Relatou que alguns coordenadores se anteciparam e conseguiram reservar salas
no Bloco Didático 1 e que outros começaram a questioná-la como ficariam as aulas do dia 30 que era
dia letivo no calendário. Explicou que era preciso decidir como repor as aulas que deveriam ser dadas
no dia 30. Colocou como sugestão de reposição,  o dia 02/06/2018. A respeito da dedetização que
também seria  nesse final  de semana,  justificou que esta  ficaria  para o feriado do dia  31/05/2018,
ficando o dia 01/06 para limpeza, sendo liberado para aulas no dia 02. Complementando, disse que a
segunda etapa da dedetização ficaria para a segunda quinzena de julho, durante o recesso acadêmico. A
presidente colocou em discussão a reposição de aulas no dia 02/06. Após as discussões, a conselheira
Fernanda Ferreira disse que estava entendendo que a sugestão era que a COGRAD enviasse um e-mail
às UAE, informando aos professores que teriam aulas no Bloco Didático 2, no dia 30/04 que entrassem
em contato com  a Divisão de Logística, solicitando a disponibilização de uma sala de aula no Bloco
Didático 1. Disse que no e-mail constaria, ainda, que na impossibilidade de reservar uma sala neste
bloco, haveria a possibilidade de reposição das aulas no dia 02/06/2018. A Presidente, então, colocou
em votação a orientação da conselheira Fernanda Ferreira que foi aprovada por unanimidade. Passou à
discussão do ponto solicitado pela Direção, implantação da UFCAT. Disse que ainda não foi divulgado
o nome da universidade tutora, mas que este poderá ser divulgado nos próximos dias. Relatou que o
Secretário  de  Educação  Superior  Paulo  Barone  se  comprometeu  a  vir  a  Catalão  e  que  sua  vinda
dependeria, a exemplo de sua ida à Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), de uma articulação
política com senadores. Propôs realizar um seminário para iniciar a discussão do perfil, da missão da
universidade.  Disse  que  quando  participou  de  alguns  GTs,  falava-se  que  não  tinha  o  perfil  da
universidade. Contou que a UFOB conseguiu judicialmente cotas regionais para suas vagas, o que
diminuiu consideravelmente a evasão. O conselheiro Thiago Porto relatou que houve um evento na
Regional  onde  se  discutiu  a  missão  da  universidade,  os  valores  e  cujo  documento  foi  enviado  à
Direção. Informou que isto está registrado, ainda que preliminarmente, ao que a Presidente respondeu
que, então, é preciso resgatar esse documento. O conselheiro Emival Pedroso falou da organização dos
GTs, que alguns tinham proposta de não criação de uma pró-reitoria de assistência à comunidade. A
presidente  sugeriu  realizar  um  seminário  para  iniciar  as  discussões  efetivamente,  a  respeito  da
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universidade que queremos e nas propostas de trabalhos, incluindo, construir, desconstruir, retomar o
processo que já foi trabalhado.  Assim, propôs definir, hoje, uma comissão, para elaborar as propostas
de  trabalho  para  o  seminário.  O  conselheiro  Thiago  Porto  lembrou  uma  atividade  proposta  pelo
professor  Luiz  do  Nascimento  Carvalho  em um evento  anterior  e  que  poderia  ser  repetida  nesse
seminário.  O conselheiro  Cláudio  Lopes  explicou que o seminário  deve  ter  a  parte  acadêmica  de
pensar qual universidade queremos, mas que seja um evento amplo, que busque informações, através
de pessoas com alto conhecimento na área,  como o Secretário de Educação Superior,  reitores  das
universidades recém-criadas e também a bancada de políticos – senadores, deputados, considerando
que a UFCAT precisará de muitas emendas parlamentares.  Ressaltou que deve ser um evento que
divulgue a UFCAT nacionalmente. Disse que o Secretário Paulo Barone contou que o MEC pretende
criar um polo tecnológico na confluência com o Triângulo Mineiro, abrangendo quatro (4) estados:
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Explicou que, segundo Barone, o polo não
ficará sediado em nenhuma cidade específica, mas que a UFCAT deve participar como protagonista
estratégico nesse processo. O conselheiro Thiago Porto disse que nessa retomada é preciso fazer um
movimento de união envolvendo toda a cidade, fazer outdoors. O conselheiro Alberthmeiry Teixeira
disse  que  esse  momento  é  mais  propício  que  o  anterior,  pois  a  UFCAT já  é  uma  realidade.  O
conselheiro Marcos Bueno disse que esse é o momento para criar determinados fóruns, e só depois
organizar o seminário. Destacou que o único político do lado da UFCAT é o Haley Margon Vaz, mas
que  é  preciso  ampliar  o  número  de  aliados  políticos  visando  buscar  emendas  parlamentares  para
complementar o orçamento local. Disse que particularmente se preocupa com a fala do Reitor Edward
Madureira  Brasil,  que nesse momento é  preciso ter  união.  Sugeriu fazer um primeiro evento para
retomar os GTs e os trabalhos que foram feitos à época, fazer uma filtragem de forma profissional e
apresentar no seminário de forma unificada.  Reforçou a sugestão de convidar o professor Luiz do
Nascimento  para  apresentar  sua  dinâmica.  Informou  que  a  UAE  de  Gestão  e  Negócios  está
desenvolvendo um projeto de um parque tecnológico para a UFG, para isso está buscando parcerias. A
Presidente contou que vem fazendo uma articulação política, no sentido de ter representação política,
sem partido.  Disse  que fez  uma provocação ao  Deputado Estadual  Marcos  Cabral,  que  aceitou  a
provocação e marcou uma Audiência Pública a ser realizada no dia 22/05, na Assembleia Legislativa
do Estado de Goiás para dizer que Goiás agora tem três (3) universidades federais e o Estado de Goiás
não está comemorando. Convidou os conselheiros para participarem da audiência. O conselheiro José
Julio disse que a TV Pirapitinga anunciou algumas vezes, mas que a TV Anhanguera não divulgou
nenhuma nota sobre o assunto. A Presidente perguntou quem aceitaria compor essa comissão, sendo
um  (1)  representante  da  ADCAC,  um  (1)  da  ADUF,  um  (1)  representante  estudantil,  um  (1)
representante da Direção e um (1) representante do Conselho Gestor. O conselheiro Geraldo Sadoyama
perguntou qual seria a função dessa comissão, ao que o conselheiro Cláudio Lopes explicou que ela
apresentará ao Conselho Gestor uma proposta para a realização do seminário de transição da UFG para
UFCAT. A Presidente perguntou se ela poderia indicar os componentes, já indicando o conselheiro
Cláudio  Lopes  para  representar  a  Direção.  O nome do conselheiro  Thiago Porto  representando o
Conselho Gestor foi indicado e o conselheiro Emival Pedroso se dispôs a representar os estudantes,
sendo o nome dos três aprovados. Ficou de fazer um memorando às demais classes para que enviem
seus representantes.  A Presidente sugeriu marcar o dia 16/05 para realizar a reunião extraordinária de
apresentação da proposta  do seminário,  com pauta única.  Solicitou  que fosse feito  um documento
solicitando a indicação dos demais membros da reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às dezesseis horas e vinte e seis minutos (16h26min) e eu, Tânia Maria Tartuci, secretária
dos órgãos colegiados, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim,
pelo/a Presidente dos trabalhos e pelos demais conselheiros/as presentes à sua discussão e aprovação.
_____________________________
Presidente do Conselho: Roselma Lucchese                                              _____________________  
Conselheiros:
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo ____________________________________________________
Caíque Lopes de Medeiros ____________________________________________________________

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

5



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

Cláudio Lopes Maia _________________________________________________________________
Emival Pedroso da Silva Filho _________________________________________________________
Fátima Pacheco de Santana Inácio ______________________________________________________
Fernanda Ferreira Belo _______________________________________________________________
Geraldo Sadoyama Leal ______________________________________________________________
Héber Martins de Paula _______________________________________________________________
Isac Thavares da Silva ______________________________________________________________
José Júlio de Cerqueira Pituba _________________________________________________________
Laurita de Queiroz Bomdespacho _______________________________________________________
Marco Paulo Guimarães ______________________________________________________________
Marcos Bueno ______________________________________________________________________
Moisés Fernandes Lemos _____________________________________________________________
Neila Coelho de Sousa _______________________________________________________________
Nilton Luís Moreira ___________________________  ______________________________________
Rogério Bianchi de Araújo ____________________________________________________________
Ronaldo da Silva ____________________________________________________________________
Thiago Porto de Almeida Freitas _______________________________________________________
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