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

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 10 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  Vice-Diretor  Prof.  Dr.  Denis
Rezende de Jesus, no exercício da Direção. Na oportunidade compareceram os seguintes Conselheiros:
Alexander Meireles da Silva, Alexandre de Assis Bueno, Ana Paula Pinheiro Zago, Antônio Carlos de
Oliveira Júnior, 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,
Serigne Ababacar Cisse Ba, Thiago Porto de Almeida Freitas, Wender Rodrigues de Siqueira e Wilson
Kiffer Soares Júnior. A conselheira Luanna Lopes Lobato justificou sua ausência. Havendo quórum, o
presidente iniciou a reunião,  concedendo a palavra ao conselheiro Professor Alexandre Bueno que
alertou sobre um mal-estar sofrido por um aluno em sala de aula, lembrando que não foi a primeira vez
que aconteceu. Disse que conforme a legislação não existe obrigatoriedade de haver um ambulatório
na  instituição,  mas  ele  vê  como uma necessidade. Elogiou a  eficiência  do resgate  do Serviço  de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas sugeriu a criação de um ambulatório ou um serviço de
pronto atendimento dentro do laboratório do Curso de Enfermagem, com alunos voluntários treinados
para  essa  finalidade  e  que  os  mesmos  sejam  multiplicadores;  disse  que  é  uma  questão  de
responsabilidade. O  conselheiro  Professor  Lincoln  Romualdo  sugeriu  a  destinação  de  recursos
financeiros para a construção de um local e condições adequadas para atendimentos de emergência. A
conselheira Professora Renata Evangelista disse que já propôs ao Subsistema Integrado de Atenção à
Saúde do Servidor (SIASS) fazer uma parceria com esta Regional. O Presidente disse para fazer um
documento constando os itens indispensáveis a esse atendimento emergencial. Na sequência, disse que
recebeu um comunicado sobre a  paralisação dos servidores  técnicos administrativos  em educação,
passando a palavra ao conselheiro Técnico Administrativo em Educação (TAE) Roberto Tavares, que
explicou que o indicativo de greve foi decidido desde o mês de abril, com inicio previsto para o dia
28/05/2015 e que em assembleia realizada no dia de hoje decidiu quais atividades serão interrompidas.
Disse  que  o  Congresso  de  Pesquisa,  Ensino  e  Extensão  (CONPEEX)  da  Regional  Catalão  será
realizado e solicitou solidariedade dos docentes à causa dos TAE's em greve, no sentido de não atribuir
função do TAE ao servidor terceirizado, o que fragilizaria o movimento e sobrecarregaria este servidor.
Dando  prosseguimento,  o  Presidente  informou  que  finalmente  será  realizada  a  licitação  para
funcionamento  do  Restaurante  Universitário  (RU),  cujo  pregão  eletrônico  está  marcado  para  o
próximo dia 10/06. Passou a palavra à conselheira Professora Renata Evangelista que informou sobre a
publicação do resultado provisório das ações de extensão e cultura, lembrando que neste ano cada
Unidade Acadêmica da Regional teve a oportunidade de indicar um bolsista e/ou voluntário, sendo sete
contemplados com bolsa na primeira etapa e na segunda etapa a Regional foi contemplada com nove
bolsas do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (PROBEC) e cinco voluntários do Programa de
Voluntários de Extensão e Cultura (PROVEC). Com a palavra a conselheira Professora Maria Helena
informou  que  no  último  dia  04/05  estiveram  na  Regional  dois  consultores  da  Coordenação  de
Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (Capes)   para  apreciação  in  loco da  proposta  de
doutorado. Na sequência, o Presidente solicitou aos conselheiros permissão para inclusão de pauta a
pedido do Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, a respeito de uma doação,
que uma vez aceita,  foi incluída como ponto 5 da pauta. A conselheira Professora Élida Silva solicitou
inclusão de 2 pautas, sendo uma a respeito da falta de veículos na Regional e a outra a respeito do
reservatório de águas do Câmpus 2, como pontos 6 e 7 da pauta, sendo ambas aceitas. O Presidente
informou que o convênio firmado com o município de Ouvidor, para realização de estágios naquela
cidade será renovado. Na sequência, o Presidente passou ao segundo ponto da pauta, aprovação da ata
do dia 29/04/2015, que, após as correções apontadas e entre elas que o nome oficial para a unidade
conhecida por IGEO é Unidade Acadêmica Especial de Geografia, a ata foi aprovada por unanimidade.
Na sequência, o Presidente apresentou o nome da Professora Doutora Elzilaine Domingues Mendes,
do  Curso  de  Psicologia,  indicado  em  ad  referendum, para  substituir  a  Professora  Ivânia  Vera  na
Comissão de Avaliação Docente (CAD) da área de Ciências Humanas, Saúde e Biológicas da Regional
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Catalão,  sendo  o  mesmo  referendado  pelos  conselheiros.  Prosseguindo,  solicitou  a  indicação  de
relatores para três convênios a serem firmados com a Santa Casa de Misericórdia de Catalão e os
Cursos de Educação Física,  Enfermagem e Psicologia.  Sendo indicados os nomes dos Professores
Alexandre  de  Assis  Bueno  e  Renata  Alessandra  Evangelista,  os  quais  foram  aprovados  por
unanimidade.  Dando prosseguimento  à  reunião,  passou-se ao  ponto  3  da  pauta.  Com a  palavra  o
conselheiro  Professor  Lincoln  Romualdo  falou  que  na  última  segunda-feira  foi  referendada  pela
Câmara Superior de Graduação a publicação, fora do prazo, do edital para alocação de vinte vagas de
estagiários de laboratórios da Regional Catalão. Convidou a conselheira Professora Élida Alves para
apresentar uma proposta de alocação de vagas de estágio em laboratórios de ensino.  A Professora
iniciou sua fala lembrando que algumas vagas já estão ocupadas. Explicou que o primeiro critério é
considerar os técnicos de laboratórios já alocados. Disse que hoje tem sete vagas ocupadas e que serão
distribuídas treze novas vagas, a partir dos dados obtidos no levantamento de laboratórios realizado
pela comissão de orçamento,  carga didática e número de alunos.  O conselheiro Professor Lincoln
Romualdo explicou que está considerando os laboratórios que tem muitos alunos e poucos técnicos
para auxiliar as turmas. A conselheira Professora Élida Alves esclareceu que o modelo foi rodado com
quarenta  e  duas  vagas,  considerando  os  vinte  e  dois  técnicos  administrativos  de  laboratórios
estabelecendo correspondência de carga horária (1 TAE equivale a 2 estagiários) e que a proposta é
garantir uma vaga de estagiário por unidade. O Presidente falou que o preocupa a substituição de um
servidor técnico de laboratório por um estagiário, observando que o estagiário é um estudante que está
ali para aprender e que está sendo dada uma responsabilidade a ele, que ele ainda não tem condições
para assumir sozinho um laboratório. Solicitou que essa preocupação constasse em ata. A conselheira
Professora  Élida  Alves  esclareceu  que  a  função  do  estagiário  será  de  apoiar  as  atividades  do
laboratório e concordou com a fala da conselheira Professora Ana Paula Zago, no sentido de que é
preciso ponderar - se o laboratório possui um técnico de laboratório, então não é preciso garantir o
estagiário. Disse que é preciso ter um critério numérico para a distribuição das vagas, uma vez que o
grau de complexidade dos laboratórios é muito diferente. Explicou que ao rodar o modelo e considerar
somente  a  parte  inteira  do número sobraram dois  estagiários,  os  quais  foram distribuídos  para  as
unidades que não haviam sido contempladas. A conselheira Professora Regma Santos entendeu que
distribuir matematicamente não é critério justo na atualidade e que, sem estagiário, o CDEPEC fechará
suas portas. Após as discussões,  o Presidente encaminhou a votação com duas propostas,  sendo a
primeira proposta acatar os critérios ora apresentados, os quais vigorarão por até 1 ano e a 2ª proposta
é que seja montada uma comissão para discutir outros critérios de alocação de estagiários, cujo edital
sairá somente no mês de agosto. Em votação, a proposta 1 recebeu nove votos favoráveis, a proposta 2
também recebeu nove votos favoráveis, houve uma abstenção e o voto de minerva foi na proposta 1.
Dessa forma, venceu a proposta 1. Com esse resultado, a conselheira Professora Élida solicitou que
sejam encaminhados os perfis dos estagiários, até sexta-feira, à Coordenação Geral de Estágios da
Regional, para elaboração do referido edital. A conselheira Professora Regma Santos sugeriu que as
reuniões do Conselho Gestor sejam realizadas em outra sala, que possibilite a formação de um circulo.
O Presidente disse que pensará nisso para a próxima reunião. Na sequência, passou-se ao quarto ponto
da pauta. O Presidente passou a palavra à conselheira Professora Ana Paula Zago que explicou que a
proposta para desvinculação de cursos é em decorrência de serem áreas bastante diversas e que os
Cursos  de  Administração  (Bacharelado  Presencial),  Administração  Pública  (EaD)  e  Mestrado  em
Gestão Organizacional pretendem ampliar a área de ciências sociais aplicadas, se desvinculando dos
Cursos  de Engenharia  que também fazem parte  da  Unidade Acadêmica Especial  de Engenharia  e
Administração (FENAD). Após as devidas explicações e justificativas, o Presidente observou que esse
procedimento  foi  aprovado  pelos  Cursos  de  Engenharia  e  pelo  Conselho  do  Departamento  de
Administração  que  compõem  a  FENAD  e  colocou  em  votação  a  desvinculação  dos  Cursos  de
Administração, Administração Pública (EaD) e Mestrado em Gestão Organizacional, que foi aprovada
com uma abstenção. Dando prosseguimento à reunião, o Presidente deu início aos pontos de inclusão
na pauta. O primeiro deles, é um documento recebido da Unidade Acadêmica de Letras e Linguística,
protocolado sob o número 0120/2015, folhas 084 e 085, no dia 06/03/2015, a respeito de uma proposta
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de  doação  a  ser  feita  pelo  Professor  Braz  José  Coelho,  de  imóveis,  livros  e  apetrechos  de  sua
propriedade, para a criação do Centro de Estudos de Pesquisa nas Ciências da Linguagem. Ele está
disposto a doar imóveis, livros, DVDs, obras de arte, enfeites, impondo algumas condições, entre elas,
que fique todo o acervo sob a responsabilidade da Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística
da Regional  Catalão,  a  qual  arcará com os  ônus e  os  bônus da doação.  Diversos  conselheiros  se
emocionaram relembrando o amor e a dedicação que o Professor Braz sempre demonstrou por este
Campus. O Presidente encaminhou a votação, sendo que os conselheiros foram unânimes em aceitar a
referida  doação.  Dando prosseguimento  à  inclusão  de  pauta,  passou-se  à  discussão  a  respeito  do
reservatório de água a ser construído no campus 2. A conselheira Professora Élida Alves disse que o
Senhor Haley Margon Vaz necessita fazer um reservatório de água que atenda todo o bairro, inclusive
o campus 2, solicitando cessão de parte do que foi doado à Regional para fazer essa construção, que
será gerida  pela  Superintendência  Municipal  de Água e  Esgoto  de Catalão (SAE),  através  de um
convênio;  explicou  que  a  área  terá  a  medida  de  10  metros  quadrados. Em votação,  a  cessão  foi
aprovada por unanimidade. Na oportunidade, a conselheira Professora Élida Alves informou que a
SAE não possui recursos para construção do prometido poço artesiano no Campus 1, mas que a mesma
fornecerá a mão de obra necessária para a construção da ligação do reservatório da SAE, construído no
Câmpus I da RC e abastecido pelos poços artesianos, com a caixa de água do Câmpus.  Ela disse que
está  tentando conseguir  os canos de água necessários para efetuar  essa ligação.  O próximo ponto
discutido  foi  referente  aos  veículos  oficiais,  que,  segundo  a  conselheira  Professora  Élida  Alves,
apresentam duas situações. Ela esclareceu que recebeu um memorando assinado em conjunto pelos
Chefes  das  Unidades  Acadêmicas  Especiais  de  Geografia,  de  Biotecnologia  e  de  Engenharia  e
Administração, informando que os trabalhos de campo estão sendo prejudicados.  Nesse ponto,  ela
informou que está sendo concluída a licitação da empresa de ônibus terceirizada e encaminhada para
homologação em Goiânia. Disse que o segundo ponto, é a possibilidade de passar um micro-ônibus da
Regional para os trabalhos de campo. Lembrou que esse veículo deverá ter um desgaste mais rápido,
com alto custo de manutenção e que ele não trafega por qualquer estrada, mas que é uma decisão a ser
tomada pelo Conselho. Se isso for aprovado, ficará um micro-ônibus para os trabalhos de campo e
outro para viagens em eventos diversos. O conselheiro Professor Lincoln Romualdo complementou
que é preciso atender às exigências dos Projetos Políticos Pedagógicos e se estes exigem a realização
de  trabalho  de  campo,  estes  devem  ser  viabilizados  de  alguma  forma. Após  as  discussões,  os
conselheiros optaram por votar esse ponto na próxima reunião. Dando prosseguimento, a conselheira
Professora Élida Alves explicou que a Regional Catalão possui onze veículos de passeio, sendo que
quatro deles ficam parados por estarem bastante rodados, mas ainda assim, são realizadas manutenções
periódicas. Diante dessa situação, ela propõe manter um carro para cada motorista (num total de sete) e
dois carros reservas, desses mais antigos; os outros dois que estiverem em pior estado de conservação
seriam permutados de alguma forma. O Presidente tentou encaminhar a votação, no sentido de obter
aprovação para desfazer dos dois veículos mais antigos, mas os conselheiros pediram para verificar a
possibilidade dos mesmos serem usados pelos docentes no dia a dia para resolver assuntos da Regional
aqui na cidade, ficando o assunto para discutir na próxima reunião. A conselheira Professora Élida
Alves informou que os veículos oficiais  não pagam pedágios em estradas federais,  nem estaduais,
exceto as do estado de São Paulo; disse que será feito um cartão para essa finalidade, os pedágios serão
pagos através de saque do dinheiro e repasse ao motorista que vai fazer a viagem. Nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada às 17h17min 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: Denis Rezende de Jesus                                                                                                         
Conselheiros:
Alexander Meireles da Silva                                                                                                                                                  
Alexandre de Assis Bueno                                                                                                                                                     
Ana Paula Pinheiro Zago                                                                                                                                                       
Antônio Carlos de Oliveira Júnior                                                                                                                                       
Élida Alves da Silva                                                                                                                                                                 
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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                                                                                                                                                                      
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                                                    
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                                         
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                                             
Wilson Kiffer Soares Júnior                                                                                                                                                   
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