
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA REGIONAL CATALAO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E DOIS DE AGOSTO DE 2014

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, às dez horas e vinte e cinco
minutos,  no  miniauditório  Professora  Sirlene  Duarte,  da  UFG/Regional  Catalão,  reúnem-se  os
membros do Conselho Diretor da UFG/Regional Catalão, em caráter extraordinário, sob a presidência
do Diretor Prof. Dr. Thiago Jabur Bittar. Na oportunidade compareceram os seguintes Conselheiros:
Alexandre de Assis Bueno, Márcia Helena da Silva em substituição a Ana Paula Pinheiro Zago, André
Vasconcelos da Silva, Izabella Peracini Bento em substituição a Cláudio José Bertazzo, Cláudio Lemos
de Souza, Daniel Alves, Eduardo Sérgio de Souza,  Idelvone Mendes Ferreira, Igor dos Santos Lima,
João Donizete Lima, Jonas Modesto de Abreu, Marco Paulo Guimarães, Marcos Bueno, Maria Helena
de Paula, Mario Godinho Junior,  Moisés Fernandes Lemos, Paulo Henrique Kingma Orlando, Petrus
Henrique Ribeiro dos Anjos, Reinaldo Corrêa Maia, Richele Priscila Severino, Serigne Ababacar Cisse
Ba, Terezinha de Assis Oliveira,  Thiago Porto de Almeida Freitas, Ulysses Rocha Filho e Wender
Rodrigues de Siqueira. Os conselheiros Élida Alves da Silva, Grenissa Bonvino Stafuzza, Jean Carlos
Nunes,  José Júlio de Cerqueira Pituba, Paulo Roberto Bergamaschi  e Renata Alessandra Evangelista
justificaram suas ausências. Havendo quórum, o presidente inicia a sessão justificando que a reunião
foi marcada, excepcionalmente, para o horário da manhã e que isso não deve se tornar rotina. A seguir,
passa a palavra ao  Técnico-Administrativo Cacildo Ribeiro Galdino, presente à reunião,  para falar
sobre o Congresso de Ensino Pesquisa e Extensão (CONPEEX) 2014. A Professora Maria  Helena
informa sobre  reunião  ocorrida  no último dia 15  em Goiânia, quando a Professora Maria Clorinda
disse que  não abre mão de realizar  o evento em  Goiânia, por isso a decisão  no CODIC  precisa ser
rápida,  uma  vez  que as  inscrições  iniciam  na  próxima  segunda-feira,  dia  25/08.  O  Técnico-
Administrativo Cacildo explica que a questão financeira e de infraestrutura em Catalão é precária e
que,  de qualquer maneira, o  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) será
realizado em Goiânia. Explica que a  videoconferência seria realizada em  Goiânia e transmitida às
regionais, mas de qualquer maneira, um conferencista teria que estar presente nas regionais, para o
caso  da  videoconferência  não  funcionar. A Professora  Maria  Helena  explica  que  a  realização  do
CONPEEX em Catalão não dispensará os alunos de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica e
Inovação, de participarem do CONPEEX em Goiânia.  O Presidente explica que a questão financeira
neste momento de transição do novo estatuto,  não permite  realizar  alguns gastos que estão sendo
impostos  pela  Regional  Goiânia e  que  é bastante  burocrático  o gasto do  dinheiro  via  cartão
corporativo. O professor Idelvone fala que este é um momento de decisões políticas em detrimento de
decisões técnicas; que sempre participou do CONPEEX e sempre participando das avaliações, nunca
viu  a  universidade  punir  aluno  que  não  foi  na  apresentação  de  trabalhos. Propõe  que  os  alunos
inscrevam os trabalhos normalmente e  que  na data do evento  seja  encaminhada uma justificativa  do
não comparecimento dos mesmos. Explica que essa posição tem que ser assumida agora. A Professora
Richele  fala  que em  noventa  dias  consegue  organizar  um evento  aqui  e  que  tem  dois nomes  de
palestrantes  que vêm sem custo algum para a  Regional. Sugere consultar formalmente ao  Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) acerca da possibilidade de contratação
de  avaliadores para descentralizar  o evento,  que seja  checado mais profundamente esta questão.  A
Professora Maria Helena fala que o Professor Manoel Rodrigues Chaves lhe explicou que ele defendeu
muito a descentralização do CONPEEX, mas para que ele fosse itinerante. O Técnico-Administrativo
Cacildo  explica que  nos  anos  anteriores  todo o custo  do Conpeex  era  por conta da Coordenação de
Extensão e Cultura do CAC, porém, a partir de agora, a Coordenação vai custear somente os alunos da
extensão.  Ele  sugere  que  os  alunos  devem  incluir  no  seu  plano  de  trabalho, os  gastos  com  o
CONPEEX, e, caso o evento seja realizado em Catalão, esse dinheiro seja convertido para pagamento
de diárias e outras despesas que o evento demanda. O Professor Idelvone diz que a verba do Programa
de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) não paga despesas dentro da própria Universidade. A Professora
Maria Helena explica que o Departamento de Letras sempre arcou com as despesas para enviar seus
alunos ao CONPEEX,  isso  não era às custas da Direção da Regional.  Ela explica que o dinheiro da
Pesquisa está reservado para compra de mobiliários e que o dinheiro dos Programas de Pós-Graduação
será usado conforme a planilha de cada pós-graduação; a  Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PRPPG) não custeava a ida dos alunos do PIBIC, por entender que os alunos são do CNPq. A decisão
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hoje é  a respeito da regionalização ou não  do CONPEEX. A questão de enviar  os alunos ou não,
poderá ser  discutida em outra  oportunidade.  O Professor  João  Donizete  sugere que seja  feito  um
documento  explicando que não concordamos com as condições impostas  pela Reitoria,  que fale  do
descontentamento  dos  pesquisadores  de  Catalão  - professores  e alunos.  O  Presidente  fala  que  a
regionalização do CONPEEX está no plano de gestão de sua equipe. O Professor Idelvone sugere que
conste no documento que a Regional não tem dinheiro para custear ônibus, porque é uma atividade da
Universidade  e,  portanto,  ela  deve arcar  com as  despesas.   Esgotadas  as  discussões,  o  Presidente
coloca  em  votação  a  elaboração  do  documento  falando  das  dificuldades  para  enviar  alunos  e
professores para o CONPEEX, o qual será encaminhado ao Conselho Universitário (CONSUNI), que é
aprovada com vinte e seis votos favoráveis, uma abstenção e nenhum voto contrário. Na sequência,
coloca em votação a opção de realizar,  parcialmente, atividades do CONPEEX na Regional Catalão,
que recebe um voto favorável,  vinte e três votos  contrários e duas abstenções, ficando dessa forma
definido, que  não haverá atividades do CONPEEX na Regional Catalão. A Professora Maria Helena
fala que discutirá, posteriormente, com as Pós-Graduações, a realização de uma mostra de pesquisas
aqui na Regional, independentemente do que está sendo decidido no momento. O Presidente explica
que em dois mil e catorze a Direção arcará com as despesas de  transporte - ônibus. Para elaborar o
documento  que  será  entregue na  próxima  reunião  do  CONSUNI,  se  disponibilizam  a  compor  a
comissão, os Professores: Idelvone Mendes Ferreira, João Donizete Lima, Maria Helena de Paula e
Renata Alessandra Evangelista. Na sequência, passa ao segundo ponto da pauta, que se refere à decisão
final de aglutinação dos cursos, informando que pediu vistas nos processos 23070.010868/2013-12, do
interesse da Regional  Catalão,  apresentando proposta  de transformação de seus Departamentos  de
Matemática,  de  Geografia,  de  Educação  e  de  Letras  em Unidades  Acadêmicas,  com as  seguintes
denominações:  Instituto  de  Matemática  e  Tecnologia  –  IMTec,  Instituto  de  Geografia  –  IGEO,
Faculdade  de  Educação  –  FaE,  Instituto  de  Letras  e  Linguística  –  ILELI,  respectivamente,  e,
23070.012786/2013-11, do interesse da Regional Catalão, apresentando proposta de transformação de
seu Departamento de Química em Unidade Acadêmica, com a denominação de Instituto de Química de
Catalão  -IQC.  O Professor  Idelvone  observa  que  o  documento  deve  conter  que  será  acatada  a
imposição de ser unidade acadêmica especial, mas continuará desenvolvendo as atividades necessárias
para a efetivação das unidades acadêmicas. O Professor Alexandre fala que as atitudes arbitrárias estão
sendo tomadas por Goiânia desde o início do ano e a Regional demonstra seu descontentamento, mas
nada faz de mais eficaz para mudar essa situação. O Presidente fala que convidará cada interessado, no
decorrer da semana, para dar vistas nos Processos supracitados. Nada mais havendo a tratar, a reunião
é encerrada às onze horas e quarenta e cinco minutos, e eu, Tânia Maria Tartuci, lavrei a presente ata
que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. _______________________
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