
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E OITO DE JUNHO DE 2017

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas e 20 minutos, na sala
de  reuniões  –  104 do Centro  Integrado  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação,  da  UFG/Regional  Catalão,
reúnem-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. Na oportunidade compareceram os
seguintes Conselheiros: Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo, Alexander Meireles da Silva, Ana Paula
Pinheiro Zago, Cleumar Tristão de Aguiar, Denis Rezende de Jesus, Fátima Pacheco de Santana Inácio,
Geraldo Sadoyama Leal, Lana Ferreira de Lima, Marco Paulo Guimarães, Maria Terezinha do Prado,
Pedro Augusto Amorim, Nilton Luís Moreira, Rogério Bianchi de Araújo, Ronaldo da Silva, Serigne
Ababacar Cisse BA e Thiago Porto de Almeida Freitas. Os conselheiros Thiago Jabur Bittar, Lincoln
Lucílio Romualdo, Élida Alves da Silva, Maria Helena de Paula, Marcos Bueno e Paulo Henrique
Silva Azevedo justificaram suas ausências. Os conselheiros Anderson Luiz Ferreira e José Eustáquio
Ribeiro não compareceram. Havendo quórum, o Prof. Denis Rezende de Jesus em substituição ao
Prof. Thiago Jabur Bittar inicia a sessão justificando a ausência do mesmo. Ponto 1. O Prof. Denis dá
o início aos informes. A Profa. Lana informa os resultados preliminares PROBEC e o lançamento do
primeiro Boletinho. O Prof. Thiago Porto informa sobre as ações, minicurso, oficinas e recursos do
CONPEEX. Informa também da questão que a FUNAPE repassou R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
para a Reitoria da Universidade Federal de Goiás (UFG) a serem aplicados em eventos e que já foi
enviado um memorando a Reitoria solicitando informações sobre essa questão. Informa também que o
EGESOL fará parte do CONPEEX, que também contará com apoio do IFGoiano e SENAI. Ponto 2.
Aprovação da Ata do dia 31/05/2017. O Prof. Thiago Porto pede alteração na linha 88 em relação ao
nome  do  CONPEEX  que  está  escrito  de  forma  errada  e  posteriormente  a  ata  é  aprovada  por
unanimidade.  Ponto  3. Definição  do  representante  da  Regional  Catalão/UFG na  Comissão  Geral
Permanente de Acompanhamento de Denúncias e Processos Administrativos Relacionados a Questão
de Assédio Moral. A Direção da Regional Catalão indicou a Técnica Damaris Nunes de Lima Rocha
Morais. O Prof. Luiz Nascimento diz que em reunião com o Diretor Prof. Thiago Jabur, teria uma
suplente e a nessa reunião foi indicado o nome da Profa. Gleyce Alves Machado. O Prof. Ronaldo
Silva diz que tem dúvida se cada UAE teria que criar a sua comissão, e o Prof. Denis explica que isso
não era obrigatório. Então ficou encaminhado e colocado em votação os nomes das servidoras Damaris
Nunes  de  Lima  Rocha  Morais  e  Gleyce  Alves  Machado,  como  representante  titular  e  suplente
respectivamente  da  Comissão  Geral  Permanente  de  Acompanhamento  de  Denúncias  e  Processos
Administrativos Relacionados a Questão de Assédio Moral. O prof. Denis fala que está em elaboração
uma minuta que trata da Comissão de Acompanhamento de Denúncias apenas da Regional Catalão que
deve ser mostrada na próxima reunião. O Prof. Ronaldo tem dúvida sobre as ações da comissão. O
prof. Denis diz que a resolução aprovada no CONSUNI indica as ações da comissão. O Prof. Luiz
Nascimento fala sobre a reunião e lista os nomes dos participantes nessa reunião e comenta sobre as
propostas dos representantes dessa comissão e que uma das ações dessa comissão seria no âmbito de
foco educativo. O Prof. Denis ressalta que os membros não foram apresentados ainda e que em uma
próxima reunião do conselho gestor serão aprovados os membros. Prof. Ronaldo diz que a comissão
poderá definir  os critérios  se é  por categoria ou UAE e ainda levanta dúvida sobre como seria  o
acompanhamento  da  comissão  em uma  averiguação.  O Prof.  Thiago  Porto  fala  que  a  função  da
comissão seria realizar cobranças e acompanhamentos dos processos já que existe uma morosidade
nesses processos e que a direção mandou um e-mail pedindo a indicação das pessoas interessadas e
que as mesmas que se dispuseram deveriam ser aceitas e que agora não deveria ser criadas regras para
aquelas que se dispuseram sejam excluídas. A Prof. Fátima diz que é um desrespeito as pessoas que
foram até a direção e se propuseram a participar da comissão caso elas não sejam aceitas na comissão,
já que o critério utilizado foi “quem tem interesse”, ou seja, voluntário. O Prof. Denis diz os nomes
não foram encaminhados ao Conselho Gestor para aprovação e por isto não teria como aprová-los. A
Profa. Gleyce explica como ocorreu a reunião com a direção sobre a comissão local permanente de
acompanhamento de denúncias e processos administrativos relacionados a questões de assédio moral e
ela diz deixar claro que os nove nomes que foram passados na reunião e que não entende o porque de
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não ser levado na reunião do conselho gestor. A Profa. Fátima enfatiza a importância da comissão ser
criada. Então é colocado em votação a criação da comissão Regional e com 12 votos a favor e 02
abstenções fica aprovado a criação da comissão. Posteriormente é pedido outro encaminhamento por
parte dos conselheiros Rogério Bianchi e Thiago Porto, que solicitam que seja prorrogado o prazo para
manifestação de interesse das pessoas a participarem da comissão, mas que se mantenha os nomes que
já foram indicados e que a homologação fique para a  próxima reunião de conselho gestor, sendo esse
encaminhamento aprovado unanimidade. O Prof. Marco Paulo sugere que a comissão deveria se reunir
e ela própria eleger o presidente. Ponto 4.  O processo 23070.004722/2017-61 que reduz o número de
vagas para ingresso do Curso de Educação – Licenciatura, da UAE de Educação, que foi pedido vistas
pela  conselheira  Profa.  Fátima,  que  diz  que  a  Unidade  Acadêmica  em  Educação,  na  pessoa  do
coordenador  do  curso,  Prof.  Wender,  ainda  está  elaborando  a  resposta  ao  processo
23070.004722/2017-61.  Ponto 5. É colocada em aprovação a proposta de nova turma do curso de
especialização  em  ensino  interdisciplinar  em  infância  e  direitos  humanos,  sem  alteração  no
regulamento da UAE de Educação. O parecerista Prof. Serigne faz a leitura de seu relato e coloca suas
pontuações e conclui que o processo deve retornar para a UAE para que sejam feitos os ajustes. A
Profa.  Fátima elogia o relato do Prof.  Serigne e diz  que o processo deve sim retornar a  UAE de
Educação. É colocado em votação o encaminhamento do relato do Prof. Serigne e o mesmo é aprovado
com uma abstenção.  Ponto 6. Aprovação do relatório semestral 2016-2 do servidor Einar César dos
Santos, processo 23070.020660/2014-92. O Parecerista Prof. Serigne faz a leitura do seu parecer que é
aprovado por unanimidade. Ponto 7. O Prof. Denis pede que seja incluído como ponto de pauta eleger
os 05 (cinco) novos representantes da Regional Catalão no CONSUNI. O Prof. Alexsander Meireles
pede que não seja colocado o nome dele e o Prof. Denis diz que a área de Linguística e Letras ficará
sem representante.  Assim, ficou aprovado os nomes dos Professores: Geraldo Sadoyama (Ciências
Biológicas), Serigne (Ciências Sociais Aplicadas), Marco Paulo (Engenharias), Thiago Porto (Ciências
Exatas e da Terra), Fátima (Ciências Humanas) como os membros representantes da Regional Catalão
no CONSUNI. Nada mais havendo a tratar, a reunião é encerrada às 15 horas e 40 minutos e eu,
Márcio Antônio Duarte, Chefe de Gabinete da UFG/RC, 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:
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo ____________________________________________________
Alexander Meireles da Silva ___________________________________________________________
Ana Paula Pinheiro Zago ______________________________________________________________
Cleumar Tristão de Aguiar ____________________________________________________________
Fátima Pacheco de Santana Inácio ______________________________________________________
Geraldo Sadoyama Leal ______________________________________________________________
Lana Ferreira de Lima ________________________________________________________________
Marco Paulo Guimarães ______________________________________________________________
Maria Terezinha do Prado _____________________________________________________________
Pedro Augusto Amorim _______________________________________________________________
Nilton Luís Moreira __________________________________________________________________
Rogério Bianchi de Araújo ____________________________________________________________
Ronaldo da Silva ____________________________________________________________________
Serigne Ababacar Cisse BA ____________________________________________________________
Thiago Porto de Almeida Freitas ________________________________________________________
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