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

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e vinte e
quatro minutos (14h24min), 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 Diretor Prof.
Dr.  Thiago  Jabur  Bittar.  Na  oportunidade  compareceram  os  seguintes  conselheiros:  Alexander
Meireles da Silva, Alexandre Faria Seixo de Britto, Ana Paula Pinheiro Zago, Anderson Luiz Ferreira,
Élida Alves da Silva, Fátima Pacheco de Santana Inácio, Geraldo Sadoyama Leal, Gilmar Alves de
Avelar, Lincoln Lucílio Romualdo, Marco Paulo Guimarães, Marcos Bueno, Maria Helena de Paula,
Nilton  Luís  Moreira,  Rogério  Bianchi  de  Araújo,  Serigne  Ababacar  Cisse  Ba,  Thiago  Porto  de
Almeida Freitas e Wender Rodrigues de Siqueira. Estava presente, ainda, com direito à voz, o discente
Isac  Thavares  da Silva  -  representante  do  Diretório  Acadêmico  do Campus  Catalão  (DACC).  As
conselheiras Márcia Pereira dos Santos e Renata Alessandra Evangelista justificaram suas ausências.
Havendo quórum o presidente iniciou a reunião, informando que no próximo sábado a Regional estará
fechada, por ocasião das eleições municipais, as quais, conforme argumentou a Justiça Eleitoral e a
Polícia Militar, serão realizadas com muito rigor e casos excepcionais de necessidade de acesso serão
analisados individualmente. Informou que recebeu do Ministério da Educação (MEC) a resposta à
solicitação de códigos de vagas de docentes efetivos para o Curso de Enfermagem. Leu o referido
documento o qual esclarece que a distribuição de códigos de vagas são condicionadas à autorização do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Informou que foi inviabilizada, pela Caixa
Econômica Federal a instalação de um quiosque na Regional, uma vez que esta faz parte do Programa
2020 de expansão da rede Banco 24 Horas de Terminais de Autoatendimento.  Convidou para o II
Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura (CONPEEX) e IV Seminário de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (SPPGI) da Regional Catalão, justificando a ausência, à presente reunião, da
conselheira Renata Alessandra Evangelista. Parabenizou os envolvidos na organização e realização dos
dois  eventos. A  conselheira  Maria  Helena  de  Paula  convidou  para  uma  ação  compartilhada  que
acontecerá na sexta-feira a partir das 13 horas. O Presidente comentou o resultado da consulta pública
realizada na Regional para discutir a identidade da Universidade Federal de Catalão: missão, visão e
valores. Leu a proposta lá elaborada. A conselheira Fátima Pacheco de Santana Inácio falou de uma
proposta sugerida na Unidade Acadêmica Especial (UAE) de Educação e enviada aos docentes, via e-
mail, pela Associação dos Docentes do Campus Catalão (ADCAC) para realização de um congresso
estatuinte, que envolva toda a comunidade. O presidente da reunião sugeriu que a conselheira Fátima
Pacheco de Santana Inácio protocole um documento com esta proposta, endereçado a ele, presidente
da comissão de planejamento da Universidade Federal de Catalão (UFCat) e, assim, ele convoca os
integrantes da comissão e a unidade proponente para discutirem e organizarem o evento. Informou o
resultado da reunião realizada na Regional, para proposição da minuta de resolução para integração
entre os níveis de ensino, que contou com a presença do Pró-Reitor de Graduação, da Pró-Reitora de
Pesquisa e Inovação e do Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFG. Reiterou o aviso sobre a discussão
que está sendo feita no Conselho Universitário (CONSUNI) a respeito de alterações das resoluções
CONSUNI 32/2013 e 34/2014, as quais dispõem sobre as normas para avaliação de pessoal docente
em relação a estágio probatório, progressão funcional e promoção na carreira do magistério superior.
Solicitou sugestões e disse que um micro-ônibus levará os docentes  interessados em participar  da
reunião. Disse que fará uma consulta à SOC/Gyn sobre as datas dessas reuniões. Informou que foram
encaminhados os processos para renovação dos convênios celebrados entre a UFG-Regional Catalão e
a Santa Casa de Misericórdia de Catalão, para estabelecimento de campo de estágio para os cursos de
Psicologia e Enfermagem e que o curso de Educação Física optou por não continuar com a parceria.
Passou a palavra à conselheira Élida Alves da Silva a qual informou que já repassou o memorando da
Pró-reitoria  de  Administração  e  Finanças  (PROAD)  informando  as  datas  de  encerramento  das
solicitações para atendimento de demandas que pressupõem a emissão de empenhos em decorrência
das proximidades do final de ano. Na sequência, a conselheira Maria Helena de Paula informou da
realização do IV Encontro Brasileiro de Integridade em Pesquisa, Ética na Ciência e em Publicações
(BRISPE) no próximo mês de novembro, solicitando que as unidades interessadas se manifestem para
que ela providencie a logística da viagem. Falou sobre a criação do Comitê de Ética em Pesquisa
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(CEP), que demandará um docente na função de coordenador.  Ressaltou que esta pessoa não terá
condições de assumir a função de coordenador e mais que oito horas/aulas semanais na sua UAE.
Disse que a professora Adriana Freitas Neves se dispôs a assumir a função, para a qual não se pode
designar gratificação,  ficando ela,  Maria Helena de Paula,  com a vice-coordenação.  O conselheiro
Denis  Rezende  de  Jesus  lembrou  que  o  Pró-Reitor  de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos
Humanos orientou que o colegiado de origem do docente tem que concordar com a redução da carga
horária dentro da UAE. O conselheiro Geraldo Sadoyama Leal disse que aprova a redução em  ad
referendum, se comprometendo a discutir posteriormente no colegiado da UAE. Diante do exposto, o
presidente solicitou  inclusão de pauta para  votação dos referidos  nomes para coordenadora  e  vice
coordenadora do CEP na Regional Catalão, que foi aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em
votação o  nome  da  Professora  Adriana  Freitas,  como  coordenadora  e  Maria  Helena,  como  vice-
coordenadora do CEP, sendo aprovados por unanimidade. A seguir, o presidente iniciou a deliberação
acerca das atas. Iniciou com a ata do dia 25/05/2016, que foi aprovada, sem correções, com dezesseis
(16) votos favoráveis e uma (1) abstenção. A ata do dia 30/05/2016 também foi discutida e aprovada,
sem correções, com dezesseis (16) votos favoráveis e uma (1) abstenção. A ata do dia 01/06/2016,
após as correções sugeridas foi aprovada com dezesseis (16) votos favoráveis e uma (01) abstenção. A
ata do dia 03/08/2016, após atender às correções sugeridas, foi aprovada com quinze (15) votos e duas
(2) abstenções. O conselheiro Denis Rezende de Jesus observou que as justificativas de ausência dos
conselheiros às reuniões deverão ser repassadas, antecipadamente, à Secretaria dos Órgãos Colegiados.
Na sequência,  convidou o conselheiro Nilton Luís Moreira para explicar o que se pretende com o
desmembramento da UAE de Física e Química.  O conselheiro Nilton Luis Moreira explicou como
seria a divisão e respondeu dúvidas dos demais conselheiros. A conselheira Élida Alves da Silva disse
que poderá  tentar  garantir  que  cada  Unidade,  fique,  após  a  separação,  com um servidor  técnico-
administrativo  federal  efetivo  e  um  servidor  administrativo  terceirizado,  desde  que  consiga  a
disponibilização de uma vaga de  efetivo  decorrente  de aposentadoria  de servidor  do Hospital  das
Clínicas. Disse que, em relação aos servidores terceirizados, a previsão é de cortes para diminuição da
despesa,  não de contratação.  O conselheiro  Lincoln Lucílio  Romualdo esclareceu que está  clara  a
decisão  do Departamento  de  Química  em se  desmembrar  e  que  a  questão  de  gratificação  não os
preocupa, pois estão priorizando o desenvolvimento dos cursos e de suas atividades. No decorrer das
discussões, o conselheiro Marco Paulo Guimarães disse que é prudente o Doutorado ficar na unidade
da Física, para que cada UAE fique com três cursos após a separação. Solicitou que conste em ata que,
sendo aprovada a separação, não gera responsabilidade à Regional de conseguir um servidor técnico-
administrativo efetivo.  Disse que não se sente confortável em votar sem a indicação de onde cada
curso será alocado. A conselheira Maria Helena de Paula reiterou esse posicionamento e disse que não
existe votação condicionada. O conselheiro Lincoln Lucílio Romualdo insistiu para que houvesse a
votação do desmembramento, ficando a decisão de alocação do Doutorado para outra oportunidade. O
conselheiro Denis Rezende de Jesus sugeriu que a votação fique para a próxima reunião ordinária
deste Conselho, considerando que não haverá prejuízo às partes solicitantes. Após as discussões, o
presidente encaminhou o adiamento da votação de desmembramento da UAE de Física e Química,
marcando uma reunião extraordinária do Conselho Gestor para o dia 05/10/2016, no período de 9 às 10
horas,  desde  que  a  Direção  da  Regional  receba,  com  quarenta  e  oito  horas  de  antecedência,  o
documento com a decisão de alocação dos cursos, incluindo o Doutorado. Em votação, a proposta foi
aprovada por unanimidade. A seguir, apresentou os relatórios de Pós-Graduação da Arquivista Flávia
Velloso  Alves,  referentes  aos  semestres  1/2015,  2/2015  e  1/2016, que,  após  a  discussão,  foram
colocados em diligência por conter documentos incompletos e sem assinaturas. A conselheira Maria
Helena de Paula aconselhou que os relatórios de pós-graduação, após avaliação pelo chefe imediato,
sejam  encaminhados  à  Coordenação  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  (CPPG)  para  conferência  dos
documentos  antes  da  homologação  no  Conselho  Gestor. Na  sequência,  o  presidente  da  reunião
convidou o conselheiro Lincoln Lucílio Romualdo para ler o documento recebido da coordenação do
Curso de Enfermagem, onde solicita redução do número de vagas de ingresso no Curso, a partir do ano
de dois mil e dezessete (2017), baixando de quarenta (40) para trinta (30) vagas. Após a leitura do
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documento justificando a referida redução, o conselheiro explicou que a PROGRAD instruiu sobre os
procedimentos corretos. O conselheiro explicou que a redução de vagas foi aprovada no Curso de
Enfermagem da Regional Catalão; foi aprovada em  ad referendum pelo chefe da respectiva UAE,
ficando aguardando a ratificação deste ato no colegiado da UAE e,  na sequência,  foi aprovada na
Câmara Regional de Graduação. Explicou que, posteriormente, o colegiado da UAE não apresentou
uma certidão ratificando o ad referendum do chefe da UAE, mas enviou uma certidão aprovando a
redução. Disse que a solicitação de redução passou pelas primeiras etapas e, naquele momento, estava
em análise neste Conselho. O conselheiro Geraldo Sadoyama Leal  disse que,  frente a resposta do
MEC, em relação a destinação de novos códigos de vagas ao Curso,  não restou outra alternativa,
embora  o  Curso  entendesse  que  não  era  a  melhor  política.  Explicou  que  em  decorrência  de
dificuldades  enfrentadas  pelo  Curso,  tais  como a falta  de  professores  e  acidentes  com alunos  em
hospitais,  optou-se pela  redução de vagas.  A conselheira  Élida Alves da Silva questionou se essa
redução como está sendo solicitada resolveria o problema do Curso, considerando que o número de
ingressantes, atualmente, tem sido abaixo de trinta (30) alunos. O conselheiro Geraldo Sadoyama Leal
respondeu que ele também fez a mesma pergunta ao Curso e explicou como a redução de algumas
práticas no laboratório no estágio inicial deles, uma vez que eles já vão para campo desde o segundo
período, diminui o número de subturmas, o que  consequentemente reduz a sobrecarga do professor.
Ressaltou que não é o ideal, mas que diminui um pouco. A conselheira Élida Alves da Silva observou
que sua preocupação é porque os professores falaram que, nas atuais condições, não dariam aulas no
próximo ano e que o quantitativo de alunos não mudaria  com  a redução solicitada. O conselheiro
Lincoln Lucílio  Romualdo argumentou que ele  também fez a mesma pergunta à coordenadora do
Curso, se não seria melhor reduzir para vinte (20) vagas, uma vez que o número de ingressantes tem
sido  abaixo  de  trinta  (30)  alunos e  por  isso  o  quantitativo  de  alunos  não  mudará.  Disse  que  a
coordenadora do Curso deu a ele, a mesma resposta dada pelo conselheiro Geraldo Sadoyama Leal. O
conselheiro Lincoln Lucílio Romualdo explicou que o Curso considerou, também, que haverá uma
porcentagem de evasão e uma porcentagem de retenção e que, caso o problema não seja resolvido no
ano de dois mil e dezoito (2018), poderá fazer uma nova solicitação de redução. Explicou que no
Conselho  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e  Cultura  (CEPEC) solicitações  semelhantes  tem  sido
aprovadas, após muita discussão, porém, para períodos específicos. Disse que a solicitação do Curso
está clara e não adianta fazer projeções. Relatou que a coordenadora do curso disse, informalmente,
que essa redução possibilita o atendimento das demandas pelo corpo docente e que, se aprovada, a
solicitação  será  encaminhada  diretamente  ao  CEPEC,  sem  a  necessidade  de  passar  pela  Câmara
Superior de Graduação. Após as discussões, o presidente da reunião colocou em votação a proposta de
redução do número de vagas para o Curso de Enfermagem, de quarenta (40) para trinta (30), que foi
aprovado por unanimidade. O conselheiro Lincoln Lucílio Romualdo contou que, na penúltima reunião
da Câmara Superior de Graduação,  foi  votado o preenchimento de vagas.  Disse que a política  de
preenchimento  de  vagas  na  Universidade  é  muito  válida  e  concorda  que esse  preenchimento  seja
realizado, mas a forma como são preenchidas as vagas, gera preocupação, principalmente, em relação
à questão do núcleo servidor. Exemplificou com a situação do Curso de Enfermagem que optou por
não ofertar nenhuma vaga,  decisão essa aprovada na UAE e encaminhada,  diretamente,  à Câmara
Superior  de  Graduação,  sem  que  haja  discussão  na  Câmara  Regional  de  Graduação,  com  os
coordenadores de curso que ressaltam os problemas relacionados ao quantitativo excedente de vagas
ofertadas no início do semestre. Relatou que outros cursos ofertam vagas para preenchimento e não
consultam os cursos responsáveis por oferecer as disciplinas a respeito  do número de vagas a ser
ofertadas em cada disciplina. Disse que concorda com o preenchimento de vagas, mas entende que
deve ser  feita  uma  discussão  em relação  às  condições  de  infraestrutura  e  recursos  humanos  para
atender. Disse que solicitou à Câmara Superior de Graduação que altere a resolução para mudar o
fluxo processual  de oferta de  vagas  para  preenchimento,  de forma  a ser  discutido  e  aprovado na
Câmara Regional de Graduação para, posteriormente, ser aprovado na Câmara Superior. Pediu que
todos trabalhem em conjunto, visando o desenvolvimento do aluno. Em relação ao ponto de pauta que
deliberaria sobre os processos para Adequação dos regulamentos dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, a
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conselheira Maria Helena de Paula explicou que houve um equívoco, que os referidos processos de pós-
graduação não passam pelo Conselho Gestor, mas somente no colegiado da respectiva UAE. A seguir,
o presidente passou a palavra à conselheira Élida Alves da Silva para apresentação das deliberações da
Coordenação de Administração e Finanças. A conselheira relatou resultados de um estudo que está
sendo feito na Regional, em relação ao consumo de energia elétrica que tem se mostrado elevado e
com  desperdício  de  energia  exagerado.  Disse  que  tomou  conhecimento  de  editais  das  Centrais
Elétricas de Goiás (CELG), de eficiência energética e de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) que
estão abertos e que a pretensão é enviar projeto para concorrer. Disse que encontraram uma ata de
registro de preços de placas voltaicas e está tentando elaborar propostas na tentativa de diminuir, ou,
pelo menos, não aumentar esses gastos. Falou dos gastos atuais com energia, das projeções de gastos e
das propostas para redução do consumo de energia, como campanhas de conscientização. Disse que
tem, também, um aluno de mestrado que desenvolverá a dissertação dele abordando gestão de energia
elétrica da Regional Catalão. Apresentou um projeto de adesão à ata de registro de preços – pregão
15/2016 do IFRN, para a aquisição de microgeradores de 25 Kilowatt-Peak (Kwp) e explicou que o
investimento  seria  de capital  e  a  economia  seria  de custeio;  que,  em média,  em nove (9)  anos  o
investimento se pagaria;  que o recurso a ser aplicado no projeto será proveniente de parte da verba da
contrapartida devida pela Regional Goiânia que utilizou recursos da Regional Catalão. Esclareceu que
este recurso seria utilizado, ainda este ano, na adesão à ata e que quanto aos demais projetos não é
possível  garantir  nada,  por  enquanto.  Após  as  discussões,  estando  os  conselheiros  devidamente
esclarecidos,  o  presidente  da reunião  colocou em votação  a  proposta  de  adesão à  referida  ata  de
registro de preços, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência,  a conselheira Élida Alves da
Silva informou que rodou o modelo do orçamento e que foram detectados erros, os quais estão sendo
corrigidos.  Disse  que  gostaria  de  aprovar  a  distribuição  com  as  correções  para  não  atrasar  o
planejamento feito a qual seria referendada na próxima reunião. A conselheira Ana Paula Pinheiro
Zago disse que é preciso fazer nova revisão. Informou que os conselheiros Marco Paulo Guimarães e
Alexander Meireles da Silva precisaram sair mais cedo da reunião e pediram a ela que não deixasse
votar o orçamento naquele momento. Dessa forma, a conselheira Élida Alves da Silva disse que poderá
marcar uma reunião administrativa com os chefes de UAEs, provavelmente para a próxima segunda-
feira,   para  votar  o  modelo. A conselheira  Élida  Alves  da  Silva  informou  que a  Pró-Reitoria  de
Administração e Finanças (PROAD) solicitou diminuir o número de estagiários, no percentual de vinte
e cinco por cento (25%). Ela observou que será difícil atingir esse percentual, mas entende que deverá
haver  uma  redução  por  mínima  que  seja. Após  as  discussões,  a  decisão  foi  para  verificar  as
possibilidades de redução e caso seja mandado cortar, decide-se, posteriormente,  onde será feito o
corte. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte e quatro minutos
(17h24min) 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                                                                                                 
Alexandre Faria Seixo de Britto                                                                                           
Ana Paula Pinheiro Zago                                                                                                      
Anderson Luiz Ferreira                                                                                                                       
Élida Alves da Silva                                                                                                                             
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                                  
Geraldo Sadoyama Leal                                                                                                                      
Gilmar Alves de Avelar                                                                                                                      
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                     
Marcos Bueno                                                                                                                                       
Maria Helena de Paula                                                                                                                        
Nilton Luís Moreira                                                                                                                             
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Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                               
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                     
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                         
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