
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA TRÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSEIS

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e vinte e nove minutos
(14h29min),  no  Miniauditório  Congadas,  da  UFG/Regional  Catalão  (RC) reuniram-se  os  membros  do
Conselho Gestor da UFG/RC, em caráter ordinário,  sob a presidência do Vice-Diretor Prof.  Dr.  Denis
Rezende de Jesus. Na oportunidade compareceram os seguintes conselheiros: Alexandre Faria Seixo de
Britto, Ana Paula Pinheiro Zago, Anderson Luiz Ferreira, André Luiz Galdino em substituição a Thiago
Porto de Almeida Freitas, Élida Alves da Silva, Fátima Pacheco de Santana Inácio, Geraldo Sadoyama
Leal, Lincoln Lucílio Romualdo, Marco Paulo Guimarães,  Nilton Luís Moreira,  Paulo Henrique Silva
Azevedo, Renata Alessandra Evangelista, Rogério Bianchi de Araújo, Ronaldo da Silva, Serigne Ababacar
Cisse Ba,  Sheila  de Carvalho  Pereira  Gonçalves e Wender  Rodrigues de Siqueira.  Estavam presentes,
ainda,  com  direito  à  voz,  os  discentes  Emival  Pedroso  da  Silva  Filho  e  Isac  Thavares  da  Silva.  A
conselheira Maria Helena de Paula justificou a sua ausência. Havendo quórum, o presidente iniciou a
reunião justificando o atraso no encaminhamento da convocação desta reunião, que corresponde à reunião
do mês de julho, que foi adiada para o mês de agosto. Explicou que, tanto o referido atraso quanto o
adiamento da reunião aconteceu em decorrência do recesso acadêmico no final do mês de julho. Ressaltou
que no final do mês de agosto, conforme consta no calendário de reuniões, deverá haver nova reunião, que
corresponderá à reunião do mês de agosto. Perguntou se havia inclusão de pauta e diante do silêncio,
considerou que não havia. Lembrou, mais uma vez aos alunos, representantes do Diretório Acadêmico do
Campus Catalão (DACC), sobre a necessidade de encaminhamento do nome de um representante oficial e
o suplente para ter direito à voz nas reuniões do Conselho Gestor. Convidou a comunidade acadêmica para
participar dos seguintes eventos na Regional Catalão: curso de brigada de incêndio e reunião para discutir a
nova  resolução  de  assistência  estudantil.  Convidou  a  conselheira  Renata  Alessandra  Evangelista  para
repassar os informes da Coordenação de Extensão e Cultura (CEC), que passou alguns informes sobre o II
Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura da Regional Catalão (CONPEEX/RC) e sobre o IV
Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Regional Catalão (IV SPPGI), entre eles datas e
endereço para fazer a submissão de trabalhos. A seguir, passou a palavra ao conselheiro Lincoln Lucílio
Romualdo que também passou alguns informes relacionados ao CONPEEX/RC, reforçando a questão da
utilização dos espaços, ficando as salas de aulas impedidas para atividades normais de aula. Pediu que, no
momento de aprovar os planos de ensino, que seja verificado se não há a marcação de aulas  naquele
período.  Em  relação  ao  Espaço  das  Profissões,  solicitou  os  nomes  de  professores  e  discentes  que
participarão para cadastrar o projeto de extensão, até o próximo dia 10. Informou, também, que participou
de uma reunião de equipe, onde pensaram em criar um programa de apoio pedagógico, que inicialmente
teria a sigla PAP. Disse que quer o respaldo do Conselho para,  posteriormente,  apresentá-lo à Câmara
Regional de Graduação. Explicou que a ideia da equipe é apoiar aqueles alunos com baixo desempenho
pedagógico, reunindo, para tal, os programas existentes na UFG, sejam estes voltados às atividades de
extensão e de ensino e o núcleo de acessibilidade. O presidente da reunião explicou que nesse momento os
professores colaborarão no sentido de pensar um modelo de projeto. A seguir, convidou a conselheira Élida
Alves  da  Silva  para  passar  os  informes  da  Coordenação  de  Administração  e  Finanças  (CAF)  a  qual
informou que a pavimentação do Campus 2 está sendo concluída e o Senhor Haley Margon Vaz doou a
calçada externa do Campus 2. Informou que, no Complexo Poliesportivo, está sendo concluída a rampa de
acesso e o Senhor Haley Margon Vaz doou, também, a pavimentação das pistas de atletismo para realização
de projetos para pessoas com necessidades especiais, a qual está sendo executada. Disse que a conselheira
Maria Helena de Paula solicitou que fosse informado aos conselheiros que o Presidente do Comitê de Ética
em Pesquisa não pode receber gratificação  e  a Professora Roselma Lucchese declinou da função. Além
disso,  solicitou que o professor  que vá assumir  essa função não assuma carga horária elevada na sua
Unidade. Pediu que o problema seja discutido nas Unidades Acadêmicas Especiais (UAE) e verificado se
existe alguém disposto a assumir essa função. A seguir, o presidente da reunião iniciou a pauta deliberativa.
Apresentou para discussão a ata do dia 29/06/2016, a colocou em votação, sendo a mesma aprovada com
dezesseis (16) votos favoráveis e uma (1) abstenção. A seguir, passou à discussão a respeito da renovação
do Convênio 139/2010 (processo 23070.006233/2015-82), firmado entre a Santa Casa de Misericórdia e o
Curso de Psicologia da RC. Convidou a conselheira  Renata Alessandra Evangelista  para relatar  o  seu
parecer. Esta explicou em que consta o convênio, como foi celebrado e que o mesmo foi firmado mediante
contrapartida da UFG, observando que o Curso de Educação Física e o Curso de Enfermagem passarão
pelo mesmo processo.  Leu seu parecer,  que foi  favorável  à  renovação.  O conselheiro Lincoln Lucílio
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Romualdo  observou  que  os  processos  referentes  aos  três  (3)  cursos,  Psicologia,  Educação  Física  e
Enfermagem, deveriam estar juntos para celebração do convênio no Conselho Gestor. Após as discussões,
entendido  que  a  deliberação  seria  do  convênio  a  ser  celebrado  com a  UFG,  o  presidente  da  reunião
encaminhou para votação a celebração do convênio firmado com a Santa Casa de Misericórdia de Catalão,
que foi aprovada por unanimidade. Observou, que em consequência da aprovação do convênio, o processo
em questão, ficará aguardando os processos do Curso de Educação Física e de Enfermagem para enviar os
três (3), simultaneamente, para a Santa Casa de Misericórdia de Catalão. A seguir, a conselheira Renata
Alessandra  Evangelista  apresentou  para  referendar  duas  (2)  ações  de  extensão,  aprovadas  em  ad
referendum, que são o II Festival Literário de Catalão (FLICAT) e o projeto Noções Básicas de Brigada de
Incêndio e Primeiros Socorros. O presidente da reunião colocou as referidas ações em regime de votação,
ficando ambas aprovadas por unanimidade. Na sequência, convidou a conselheira Élida Alves da Silva para
falar  sobre  a  instalação,  ou  não,  do  restaurante  executivo  (RE).  Esta  lembrou  que  no  ano  passado  o
Restaurante Universitário (RU) foi licitado e que, por excesso de zelo, o consumo foi subestimado em
relação ao número de refeições fornecidas, o que gerou a necessidade de antecipar a nova licitação com
alguns ajustes. Explicou que à época decidiu-se licitar somente o RU, no intuito de entender como este
funcionaria. Disse que, com a necessidade de realizar nova licitação do RU, decidiu-se discutir a instalação
ou não do RE. Explicou que a cozinha do RU e do RE é a mesma; a licitação do RE não gerará mais
gastos;  a  diferença entre ambos é que no RE nada é subsidiado e a  comida é servida  por quilo,  sem
porcionamento como no RU. Falou que existem propostas para outros projetos no local destinado ao RE,
mas inicialmente é necessário decidir se o mesmo será ou não licitado. Em discussão, os representantes
discentes presentes à reunião se posicionaram contrários à licitação e a abertura do RE, principalmente por
ser gerido pela mesma empresa que gere o RU. Sugeriram que no espaço previamente destinado ao RE
sejam criados projetos de oficinas nutricionais, ou que haja ampliação do RU. Lembraram que o espaço do
RU foi construído com recurso do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), mas que o dinheiro
do  aluguel  da  cantina  e  do  RU  não  está  sendo  repassado  à  assistência  estudantil.  Disseram  que  a
alimentação fornecida não é de boa qualidade e que o RE não se destinará aos estudantes. A conselheira
Élida Alves da Silva explicou os problemas que houve com o repasse do dinheiro proveniente do aluguel da
cantina e do RU e disse que solicitará remanejamento desse recurso para um centro de custos da Regional,
preferencialmente para o centro de custos do PNAES. Explicou que o recurso do ano passado não será
devolvido,  mas será utilizado,  parte dele,  no projeto de acessibilidade e urbanização do Câmpus 1 da
Regional Catalão que deve ter sido licitado essa semana. Disse que o restante seria utilizado na obra do
centro  de  convivência,  mas  tendo sido  suspensa  essa  obra,  deverá  ser  investido  em equipamentos  de
segurança para a Regional. Quanto à questão de ônibus, esclareceu que a CCOM decidiu atender a algumas
demandas  de  viagens  dos  estudantes,  visto  que  com  a  verba  de  custeio  da  Regional  não  haverá
possibilidade. O presidente da reunião convidou a nutricionista Graciele Cristina Silva, responsável pelos
serviços  de  nutrição  do  RU,  presente  à  reunião,  para  se  manifestar  quanto  às  reclamações  quanto  à
qualidade da alimentação fornecida. Esta agradeceu o apoio da instituição na ação que está sendo movida
contra ela e pediu para permanecer em silêncio sobre os acontecimentos no RU, uma vez que não foi
comunicada  oficialmente  que  na  reunião  seriam discutidas  questões  administrativas  e  executivas.  Em
discussão, o entendimento maior foi para ampliar e consolidar o RU. A conselheira Élida Alves da Silva
falou  que  o  espaço  poderia  ser  utilizado  para  outra  finalidade,  entre  elas  um projeto  que  está  sendo
idealizado pela nutricionista Graciele Cristina Silva, ou para ampliação do RU, mas que, caso se decida
pela  não  licitação  do  RE,  poderá  ser  concedido  um  prazo  para  que  interessados  apresentem  outras
sugestões para utilização do mesmo, ficando a decisão final para outro momento. Falou também das falhas
existentes no primeiro edital de licitação do RU, que não previu datas e punições, entre outros problemas
detectados durante a execução do contrato, as quais estão sendo sanadas. Disse que foi solicitada uma
sindicância para esclarecer quanto à existência de problemas com os serviços de alimentação, e, a partir de
então, se necessário, será aberto um processo administrativo para averiguar as responsabilidades. Justificou
que a decisão sobre a necessidade ou não da participação da nutricionista na presente reunião, cabia à
coordenadora da CCOM que sabia que a reunião trataria  do assunto.  O presidente da reunião sugeriu
encaminhar a votação voltada para a inclusão ou não do RE na próxima licitação. Explicou que, não sendo
aprovada a inclusão, será discutido,  a posteriori, o que será feito naquele espaço. O conselheiro Marco
Paulo Guimarães lembrou que já foi aprovado neste Conselho a instalação da editora no referido espaço. A
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conselheira Élida Alves da Silva observou que não sendo aprovada a inclusão, será marcada uma data para
apresentação das propostas à Direção da Regional, que, por sua vez, as encaminhará para discussão em um
próximo  Conselho.  Assim,  encerrada  a  discussão,  o  presidente  da  reunião  encaminhou  a  votação,
solicitando  que  os  conselheiros  que  fossem  favoráveis  à  retirada  do  RE  da  próxima  licitação  se
manifestassem,  ficando  a  proposta  aprovada  com  o  registro  de  uma  (1)  abstenção.  Solicitou  que  as
sugestões para uso do referido espaço sejam encaminhados, no período de um mês, contados a partir de
hoje,  à  Direção/RC.  Na  sequência,  passou  à  discussão  dos  critérios  para  formação  de  unidades  que
constituirão a Universidade Federal de Catalão (UFCat), informando que uma das sugestões apresentadas
pelo  GT  1  -  Gestão  Administrativa  e  Orçamentária  e  TI  -  foi  a  exigência  de  ter  três  cursos  de
graduação/programas de pós-graduação e que a discussão seria neste conselho. A conselheira Élida Alves
da  Silva  explicou  que  dessa  forma  a  UFCat  ficaria  composta  com,  no  máximo,  onze  (11)  unidades
acadêmicas. Explicou, também, que esta é uma definição necessária, pois a mesma influenciará a discussão
de  toda  a  estrutura  da  nova  universidade.  A conselheira  Élida  Alves  da  Silva  disse  que,  além  das
gratificações, tem outra preocupação, o número de cargos de servidores técnico-administrativos. Explicou
que fez um levantamento de todos os setores que deve ter em uma universidade e, sem ampliação dos
setores que já desenvolvem todas as respectivas atividades dentro da UFG, por baixo, serão necessários
cento e sessenta e três (163) servidores técnico-administrativos, sem que se considere a necessidade de
enviar novos servidores às UAEs. Encerradas as discussões, a sugestão que prevaleceu foi para adiar a
discussão neste Conselho, discutindo-se o assunto, primeiramente, em cada Unidade Acadêmica Especial
(UAE).  Dessa forma,  o presidente da reunião colocou em votação a decisão de adiar a  definição dos
critérios de formação de unidades na UFCat para a próxima reunião ordinária do Conselho Gestor, com o
compromisso de que as sugestões sejam enviadas à Direção/RC, que foi aprovada por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta e dois minutos (16h32min) 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: Denis Rezende de Jesus                                                                                
Conselheiros:
Alexandre Faria Seixo de Britto                                                                                                   
Ana Paula Pinheiro Zago                                                                                                             
Anderson Luiz Ferreira                                                                                                                                      
André Luiz Galdino                                                                                                                                              
Élida Alves da Silva                                                                                                                                             
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                                        
Geraldo Sadoyama Leal                                                                                                                                     
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                               
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                     
Nilton Luís Moreira                                                                                                                                              
Paulo Henrique Silva Azevedo                                                                                                                       
Renata Alessandra Evangelista                                                                                                                       
Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                               
Ronaldo da Silva                                                                                                                                                  
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                               
Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves                                                                                                          
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                       
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