
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E DOIS DE AGOSTO DE 2016

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e vinte e quatro
minutos (14h24min), 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 Diretor Prof.
Dr. Thiago Jabur Bittar. Na oportunidade compareceram os seguintes conselheiros: Sheila de C. P.
Gonçalves em substituição ao Chefe da Unidade Acadêmica Especial (UAE) de Letras e Linguística,
Alexandre Faria Seixo de Britto, Ana Paula Pinheiro Zago, Anderson Luiz Ferreira, Cláudio Lopes
Maia em substituição ao Chefe da Unidade Acadêmica Especial de História e Ciências Sociais, Denis
Rezende de Jesus, Élida Alves da Silva, Fátima Pacheco de Santana Inácio, Geraldo Sadoyama Leal,
Lincoln Lucílio  Romualdo,  Márcia  Pereira  dos Santos,  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. Estava presente, ainda, com direito à voz, o discente Emival Pedroso
da Silva Filho, representando o Diretório Acadêmico do Campus Catalão (DACC). Havendo quórum,
o presidente ia iniciar a reunião, quando um grupo de alunos adentrou o local falando em coro “chega
de usar paliativo, queremos professores efetivos”. O grupo se sentou e o presidente da reunião deu as
boas vindas aos mesmos. A seguir, explicou que a reunião foi antecipada em decorrência das férias
acadêmicas  programadas para o dia pré-agendado para que a mesma acontecesse e,  se necessário,
marcará uma reunião extraordinária, posteriormente. Falou que na última reunião realizada para tratar
de  assuntos  referentes  à  possível  criação  da  Universidade  Federal  de  Catalão  (UFCat)  decidiu-se
realizar um evento para discutir a identidade, a visão e a missão  da referida universidade, com data
prevista para o período de 14 a 16/09, no retorno das aulas. Disse que ainda é um projeto e está aberto
a  sugestões  para  o evento.  Justificou que  o Vice-Reitor,  prof.  Manoel  Rodrigues  Chaves,  está  na
Regional Catalão para participar de banca de mestrado e, por esse motivo, não compareceria à reunião.
A conselheira Fátima Pacheco de Santana Inácio levou a posição da Unidade Acadêmica Especial de
Educação, para que as Unidades Acadêmicas a serem formadas na UFCat tenham o mínimo de dois (2)
cursos. Sugeriu, também, que em decorrência do esvaziamento dos Grupos de Trabalho (GTs) quanto à
presença de professores, que os mesmos sejam compostos, oficialmente, com representantes de cada
curso  em cada  GT,  sendo,  inclusive,  expedidas  portarias  e  declarações  com as  horas  efetivas  de
participação para os participantes. O discente Emival Pedroso da Silva Filho falou da importância do
GT 6, solicitando que seja criada uma Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Acadêmica. Iniciando
a pauta  deliberativa,  o  presidente  falou  de  sua  preocupação com uma nota  emitida  pela  Reitoria,
alertando que a redução de recursos financeiros para as universidades federais no ano de dois mil e
dezessete pode comprometer o funcionamento da UFG. Passou a palavra à conselheira Élida Alves da
Silva que explicou que a estimativa de redução do orçamento para o próximo ano é de vinte por cento
(20%).  Falou  da  necessidade  de  fazer  alguns  ajustes  nos  valores  aprovados  no  início  deste  ano,
considerando que não se sabe se o orçamento será liberado integralmente. Disse que é preciso discutir
o valor a ser distribuído entre as Unidades Acadêmicas Especiais (UAE) e os contratos para 2017 e
para abrir o SOLICITE, é preciso ter definido o valor a ser rateado. Lembrou que o Ministério da
Educação (MEC) cancelou as usuais reuniões de discussão do orçamento com os Reitores e a proposta
orçamentária enviada diz que houve cortes.  Disse que é preciso decidir, de imediato, se manterá a
verba para aquisição de livros e qual será o valor distribuído a cada UAE. Após as discussões,  o
presidente encaminhou para deliberação,  que seja rodado o modelo de orçamento com os valores
distribuídos em dois mil e dezesseis, com a ressalva de que poderá haver cortes. Em votação, dezesseis
(16) conselheiros votaram favoráveis e dois (2) se abstiveram de votar, ficando aprovada a proposta
encaminhada. Antes de passar para o próximo ponto da pauta, o presidente informou que não tem,
ainda, previsão de agenda do Reitor junto ao MEC/Secretaria de Educação Superior, para solicitar
novas vagas para professor efetivo; que o documento do Curso de Enfermagem foi protocolado no
MEC, mas até o momento não houve resposta; que a Reitoria não disponibilizou vagas para professor
efetivo. Leu a nota expedida pela Direção da Regional sobre a ocupação do Bloco Administrativo,
contendo a pauta de reivindicações do Movimento Ocupação Enfermagem e respondendo item a item
ao que consta nele. Leu um segundo documento relatando a reunião ocorrida nesta Regional, contando
com a presença do Reitor - Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral, do Pró-Reitor de Desenvolvimento
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Institucional e Recursos Humanos – Prof. Geci José Pereira da Silva, do Assessor da Reitoria – Tasso
Leite, docentes e discentes do Curso de Enfermagem e a Direção da Regional. Falou dos serviços que
estão comprometidos com a ocupação e leu a relação das atividades paralisadas. Citou a nota de apoio
enviada pela Câmara Regional de Graduação. Disse que precisa encontrar uma saída para o impasse,
mas que as  vagas  de professor  efetivo cabe,  exclusivamente,  ao MEC disponibilizar.  Disse que o
colegiado do Curso de Enfermagem ficou de discutir uma posição frente a proposta paliativa oferecida
pela  Reitoria  para  o  próximo semestre. O  conselheiro  Geraldo  Sadoyama  Leal  leu  uma  Nota  de
Esclarecimento expedida pelo Colegiado do Curso de Enfermagem, onde é relatada a real situação do
curso,  desde a  sua implantação até  os  dias  atuais,  prometendo,  ao final  do texto,  permanecer  em
diálogo constante com a Reitoria até a adequada regularização do Curso, acompanhando, inclusive, o
andamento da negociação com o MEC. Disse que o referido Colegiado repassou a ele, posteriormente,
que a Faculdade de Nutrição/UFG se dispôs a assumir algumas disciplinas em Goiânia, exigindo o
deslocamento  diário  dos  discentes.  Quando  o  presidente  abriu  para  discussão,  três  (3)  discentes
solicitaram permissão para falar. O presidente disse que conforme consta no Regimento dos Conselhos
Gestores,  poderia  conceder  três  (3)  minutos  a  cada  um,  mediante  consulta  ao  plenário,  que  foi
favorável às falas. Dessa forma, as discentes Camila, Tatiane e o discente Vinícius relataram mais uma
vez a situação do curso, desde a sua implantação até os dias atuais. Falaram da escassez de professor e
das dificuldades enfrentadas em disciplinas específicas e estágios, bem como da dificuldade de se
deslocarem até Goiânia para concluir um curso da Regional Catalão. Os conselheiros, por outro lado,
falaram da inexistência de vagas, cujos códigos são liberados por conveniência do MEC. Mostraram a
dificuldade, propiciada  pela  postura  do  movimento  estudantil,  de  só  desocuparem  o  bloco
administrativo mediante a contratação de professores efetivos, enfatizando que isso demandaria muito
tempo. A conselheira Élida Alves da Silva observou que a ocupação do bloco administrativo não está
afetando em nada, nem ao MEC e nem à Reitoria, e que uma das consequências será recurso financeiro
da  Regional  ser  utilizado,  mais  uma vez,  na  Regional  Goiânia.  Falou  da  necessidade  de  rever  a
estratégia  do movimento,  de forma a impactar  onde deve impactar,  sem prejudicar  a  Regional. O
conselheiro  Thiago  Porto  de  Almeida  Freitas  pediu  para  ajudar  no  encaminhamento  da  reunião,
sugerindo solicitar à Reitoria um estudo de alocação de vagas de docentes entre as Regionais. Apontou
para uma segunda alternativa de encaminhamento, observando que na próxima sexta-feira, dia 26/08,
haverá reunião ordinária do Conselho Universitário (CONSUNI) e, havendo possibilidade de garantir
transporte até Goiânia, seria o momento ideal de pedir inclusão de ponto de pauta na referida reunião,
visando levar a demanda do Curso de Enfermagem ao conhecimento da instância superior de decisão
dentro da Universidade. Falou da importância de ter todos os representantes, desta Regional, presentes
à reunião. A conselheira Élida Alves da Silva pediu para complementar a proposta acima. Disse que o
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos, prof.  Geci José Pereira da Silva,
afirmou que está sendo feito novo modelo de alocação de vagas docentes para a Regional Goiânia, que
vai priorizar a necessidade, a capacidade de ensino e não a competitividade, o que deixava a Regional
Catalão em desvantagem, pois esta sempre teve escassez de docentes. A conselheira sugeriu que talvez
fosse o momento de pedir ao CONSUNI que esse modelo solicitado pelo Conselho Gestor da Regional
Goiânia seja feito, não somente para a Regional Goiânia, mas para toda a UFG, incluindo pessoas de
todas as regionais para discuti-lo. A conselheira Ana Paula Pinheiro Zago fez um aparte dizendo que
tem uma  demanda  de  aproximadamente  cem (100)  alunos  para  pedir  quebra  de  pré-requisito  de
disciplinas. Disse que precisa dos serviços dos setores responsáveis por essa atividade, os quais estão
fechados em decorrência da ocupação. O presidente informou que a reunião chegou ao seu limite de
término e apresentou a sugestão do conselheiro Thiago Porto de Almeida Freitas para deliberação:
solicitar um estudo de alocação de vagas entre as Regionais e um ponto de pauta no CONSUNI para
discutir  a  demanda do Curso  de  Enfermagem. Foi  interrompido pelo  conselheiro  Lincoln  Lucílio
Romualdo que sugeriu a solicitação de inclusão de ponto de pauta na reunião da Câmara Superior de
Graduação, que acontecerá no próximo dia 29/08, considerando que a falta de professores impacta
diretamente  nas  atividades  pedagógicas  e  acadêmicas  e,  também,  a  possibilidade  de irem todos à
Goiânia.  A conselheira  Maria  Helena  de  Paula  falou  que  haverá  reunião  da  Câmara  Superior  de
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Pesquisa  e  Pós-Graduação na  próxima  quinta-feira,  dia  25/08,  podendo,  também,  levar  a  referida
demanda como ponto de pauta, e  informou, inclusive, que o Pró-Reitor de Pós-Graduação e a Pró-
Reitora  de  Pesquisa  e  Inovação  está  encabeçando  o  estudo  para  elaboração  do  novo  modelo  de
capacidade instalada. O Presidente sugeriu que, caso a proposta seja aprovada, estudantes e docentes,
estejam  presentes  à  próxima  reunião  ordinária  do  Conselho  Universitário,  sendo  condição  para
viabilização da viagem a desocupação do Bloco Administrativo, possibilitando que os setores possam
voltar às atividades. A seguir,  colocou em votação a seguinte proposta:  solicitar  à Pró-Reitoria de
Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH) realização de estudo de alocação de
vagas docentes entre as Regionais; incluir como ponto de pauta na próxima reunião do CONSUNI a
demanda do Curso de Enfermagem; incluir como ponto de pauta na Câmara Superior de Graduação
sobre os riscos de não ofertar disciplinas pelo Curso de Enfermagem; apresentar a referida demanda na
reunião da Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação e incluir a demanda na próxima reunião da
assistência estudantil. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O conselheiro Lincoln
Lucílio Romualdo falou da necessidade urgente de atender às demandas de todos os cursos, o que não
se resolve em um dia de trabalho. O discente Emival Pedroso da Silva Filho disse que não pode dar
uma posição agora, pois as decisões são tomadas em assembleia. A conselheira Élida Alves da Silva
falou da necessidade de atender a todas as demandas que surgirem, indistintamente.  O conselheiro
Cláudio Lopes Maia ressaltou a inexistência de vaga na UFG e que essa questão não é decidida na
Regional. Sugeriu que os discentes aceitem a vaga de professor substituto, como alternativa, por uns
dois anos e, concomitantemente, exijam do Reitor uma mesa de negociação permanente. Observou que
a proposta de que só aceitam vaga de professor efetivo inviabiliza a desocupação. A discente Naiane
falou do sucesso do movimento nas redes sociais, das cartas de moção de apoio, mas observou que a
briga deveria ter sido iniciada no momento em que os avaliadores do MEC estavam aqui fiscalizando o
Curso de Enfermagem. Contou que estava sozinha no estágio e sofreu um acidente de trabalho, o que
não deseja para nenhum colega. O presidente disse que sendo necessário chamará outros conselhos
para  decidir  a  questão  e  pediu  ao  movimento  que  liberem os  setores  administrativos.  Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e quarenta e oito minutos (17h48min) 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:
Alexandre Faria Seixo de Britto                                                                                                                            
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Élida Alves da Silva                                                                                                                                                   
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Geraldo Sadoyama Leal                                                                                                                                           
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                                       
Márcia Pereira dos Santos                                                                                                                                        
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                           
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Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                   
Roberto Ferreira Tavares                                                                                                                                          
Ronaldo da Silva                                                                                                                                                        
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                                      
Sheila de C. P. Gonçalves                                                                                                                                        
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                           
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