
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA DEZESSEIS DE MAIO DE 2016

Aos dezesseis  dias do mês de maio do ano de dois mil  e dezesseis,  às  treze horas  e  48 minutos
(13h48min),  na sala de reuniões do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação (sala 104),  da
UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros do Conselho Gestor da UFG/Regional Catalão, em
caráter extraordinário, sob a presidência do Diretor Prof. Dr. Thiago Jabur Bittar. Na oportunidade
compareceram os  seguintes  conselheiros: Alexander  Meireles  da  Silva,  Ana  Paula  Pinheiro  Zago,
Denis Rezende de Jesus, Élida Alves da Silva, Fátima Pacheco de Santana Inácio, Geraldo Sadoyama
Leal, Lincoln  Lucílio  Romualdo,  Marco  Paulo  Guimarães,  Maria  Helena  de  Paula,  Nilton  Luís
Moreira, Roberto Ferreira Tavares, Cláudio Lopes Maia em substituição a Rogério Bianchi de Araújo,
Ronaldo da Silva, Serigne Ababacar Cisse Ba, Thiago Porto de Almeida Freitas e Wender Rodrigues
de Siqueira. A reunião tinha como único ponto de pauta a alocação de nova vaga de Professor DE 40h.
Havendo quórum, o presidente iniciou a  reunião,  justificando o horário em razão de responder á
Reitoria com urgência que assim solicitou. Explicou que a vaga é oriunda do Centro de Formação de
Caldas Novas que deveria ter sido criado anos atrás e está ociosa na UFG desde então, mas agora, com
a mudança de Governo Federal, a Reitoria, receosa de que tais vagas sejam retomadas pelo MEC,
decidiu distribuí-las nas Regionais mais necessitadas. Passou a palavra para a conselheira Élida Alves
da  Silva  que  lembrou  como foi  feita  a  última  distribuição  de  vagas  na  Regional  utilizando  dois
modelos, sendo um apresentado pelo professor Nelson Cardoso do Amaral e um levantamento por ela
realizado com base na oferta de disciplinas. Disse que ainda estão trabalhando para atualizar o modelo,
mas  que,  atualmente  a  UAE  de  Letras  e  Linguística  (UAELL)  é  a  que  apresenta  maior  déficit.
Considerou,  ainda,  que  o  Curso  de  Letras  Português-Inglês  está  em diligência  do  Ministério  da
Educação (MEC) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Curso de Letras Português-Inglês sofreu
um  acréscimo  de  oitocentas  (800)  horas,  recentemente.  Disse  que  o  Curso  de  Enfermagem  se
aproximou do Curso de Letras em relação ao déficit de professor, considerando que as aulas práticas
seriam ministradas com turmas de 8 alunos, ficando em situação relativamente favorável. Lembrou
que o modelo de alocação de vaga está sendo atualizado e que em breve será constituída uma comissão
para discuti-lo  e,  se  for  o  caso,  encaminhá-lo ao Conselho Gestor  para  aprovação.  O conselheiro
Alexander Meireles da Silva apresentou a justificativa da Unidade Acadêmica Especial de Letras e
Linguística para que a  vaga seja alocada em seus cursos e o conselheiro Geraldo Sadoyama Leal
também apresentou a justificativa para que a vaga seja do Curso de Enfermagem. O presidente da
reunião disse que uma das iniciativas da Regional, ao ter conhecimento das vagas, foi solicitar mais de
uma vaga, no entanto a Reitoria foi categórica negando a solicitação. Os conselheiros, de modo geral,
viram que o modelo é a forma mais justa de alocar vagas, mas disseram que existem particularidades
dos Cursos que também precisam ser consideradas. O conselheiro Denis Rezende de Jesus parabenizou
o Diretor por convocar a presente reunião, uma vez que ele próprio poderia ter indicado qual curso
receberia a vaga. Lembrou que a Direção conhece os problemas de cada UAE, que o modelo não
estava em discussão, somente a vaga. Disse que no levantamento feito pela Direção os cursos nas
piores situações foram Letras e Enfermagem, pedindo serenidade de todos para decidir conforme este
levantamento. A conselheira Élida Alves da Silva observou que a sugestão da Direção não precisa
prevalecer e sugeriu à UAE de Letras e Linguística que, em caso de receber a vaga, não abra concurso
para a área de Libras, pois este é um problema a ser resolvido pelo Governo Federal em todo o país. O
professor Alexandre de Assis Bueno, presente à reunião, agradeceu a oportunidade de poder falar e
disse  que  o modelo  não apresenta  a  realidade,  não  sendo considerado os  estágios.  O conselheiro
Ronaldo  da  Silva  também  apresentou  a  demanda  por  vaga  que  tem  na  UAE  de  Geografia.  O
conselheiro Geraldo Sadoyama Leal sugeriu encaminhar a votação entre os cursos da área de Letras e
o de Enfermagem. A conselheira Fátima Pacheco de Santana Inácio reforçou a proposta do professor
Geraldo e que o segundo mais votado ficasse com a próxima vaga designada para a Regional Catalão.
Ao se aproximar o horário de término da reunião o conselheiro Marco Paulo Guimarães disse que
ainda não estava confortável para votar. O conselheiro Thiago Porto de Almeida Freitas argumentou
que não devia decidir uma segunda vaga hoje, pois quando esta chegar pode ser que a situação seja
diferente. Em uma primeira votação, o presidente colocou duas propostas: que fossem consideradas
somente as solicitações da UAELL e da Enfermagem ou que além dessas solicitações também fosse
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considerada  a  solicitação  da Geografia. A primeira  proposta  (considerar  apenas  as  solicitações  da
UAELL e da Enfermagem) recebeu treze votos e a segunda proposta (considerar as solicitações da
UAELL,  Enfermagem  e  Geografia)  recebeu  dois  votos.  O  conselheiro  Marco  Paulo  Guimarães
solicitou novos esclarecimentos, sendo, então, informada a carga horária constante nos PPCs, sendo a
do Curso de Letras Português-Inglês de 3.608 horas, a do Curso de Letras Português 2.808 horas e a do
Curso de Enfermagem de 4.148 horas. Quanto à quantidade de Cursos, foi informado que na UAELL
são dois cursos de graduação e na Enfermagem apenas um curso. Quanto ao número de professores
efetivos são 16 na UAELL e 12 para no Curso de Enfermagem. O professor Alexander Meireles da
Silva reforçou que a UAELL é núcleo servidor e elencou as disciplinas que estão sendo ofertadas para
outros cursos no primeiro semestre de 2016. A professora Élida Alves da Silva lembrou que deve ser
considerada  a  especificidade  colocada  pelos  docentes  do  Curso  de  Enfermagem  de  que  existem
disciplinas do PPC para as quais não existe professor com formação adequada no corpo docente. O
presidente  da  reunião  colocou  em  votação,  apresentando  para  deliberação,  seguindo  por  ordem
alfabética, o Curso de Enfermagem que recebeu dois (2) votos, os Cursos de Letras que receberam
nove (9) votos e cinco (5) conselheiros abstiveram-se de votar, ficando, assim, definido que a vaga será
para a UAELL. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e nove minutos
(15h09min) 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: Thiago Jabur Bittar                                                                         
Conselheiros:
Alexander Meireles da Silva                                                                                                                                                  
Ana Paula Pinheiro Zago                                                                                                                                                       
Cláudio Lopes Maia                                                                                                                                                                 
Denis Rezende de Jesus                                                                                                                                                         
Élida Alves da Silva                                                                                                                                                                 
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                                                                       
Geraldo Sadoyama Leal                                                                                                                                                         
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                                                     
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                                         
Maria Helena de Paula                                                                                                                                                           
Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                                 
Roberto Ferreira Tavares                                                                                                                                                        
Ronaldo da Silva                                                                                                                                                                      
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                                                    
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                                         
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                                             
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