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Aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e 1 
dezessete minutos (14h17min), no Auditório Congadas do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-2 
Graduação (Bloco L), da UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros do Conselho Gestor da 3 
UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência da Diretora Profª. Drª. Roselma 4 
Lucchese, atendendo à convocação Conselho Gestor nº 11/18, previamente expedida. Na oportunidade 5 
compareceram os seguintes conselheiros: Cláudio Lopes Maia – Vice Diretor; Heber Martins de Paula 6 
- Coordenador de Administração e Finanças; Fernanda Ferreira Belo – Coordenadora de Graduação; 7 
Neila Coelho de Souza - Coordenadora de Extensão e Cultura; Laurita de Queiroz Bomdespacho - 8 
Coordenadora de Assuntos da Comunidade Universitária; Geraldo Sadoyama Leal – Chefe da UAE de 9 
Biotecnologia; Fátima Pacheco de Santana Inácio – Chefe da UAE de Educação; Marco Paulo 10 
Guimarães – Chefe da UAE de Engenharia; Ana Paula Pinheiro Zago (em substituição a Marcos 11 
Bueno – Coordenador da UAE de Gestão de Negócios); Ronaldo da Silva - Chefe da UAE de 12 
Geografia; André Luiz Galdino (em substituição a Thiago Porto de Almeida Freitas – Chefe da UAE 13 
de Matemática e Tecnologia); Nilton Luís Moreira - Chefe da UAE de Física; Rogério Bianchi de 14 
Araújo – Chefe da UAE de História e Ciências Sociais; Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo – Chefe 15 
da UAE de Química. Estava presente, ainda, o Chefe de Gabinete Roberto Ferreira Tavares. Os 16 
conselheiros Moisés Fernandes Lemos – Coordenador de Desenvolvimento Institucional e Recursos 17 
Humanos, Alexander Meireles da Silva – chefe da UAE de Letras e Linguística e Thimoteo Pereira 18 
Cruz – representante técnico administrativo justificaram suas ausências. Havendo quórum, a 19 
Presidente iniciou a reunião perguntando se haveria informes a incluir e na sequência informou que a 20 
pauta seria alterada, retirando a ata do dia 29/08/2018 por terem sido efetivadas algumas alterações no 21 
texto, sem que houvesse tempo hábil para o envio aos conselheiros, ficando a sua aprovação para a 22 
próxima reunião ordinária. Colocou em votação a retirada da ata que foi aprovada por unanimidade. 23 
Informou que o ponto seis (6) que seria a conclusão da discussão da nova resolução de afastamento 24 
dos Técnicos Administrativos em Educação (TAE) também seria retirado da pauta, uma vez que os 25 
dois conselheiros que trabalharam na construção do documento não estariam na reunião, e, assim, não 26 
teria quem esclarecesse as dúvidas que pudessem surgir no decorrer da discussão do documento. 27 
Colocou em votação a retirada do sexto ponto da pauta, sendo a mesma aprovada por unanimidade. 28 
Sugeriu incluir na pauta a discussão da recomposição da Comissão para Assuntos de Assédio Moral, 29 
Sexual e Preconceitos da Regional Catalão/UFG que, em votação, também foi aprovada por 30 
unanimidade. Retirou, ainda, da pauta, a pedido do conselheiro Marco Paulo Guimarães, a discussão 31 
do processo 23070.020660/2014-92, acerca do relatório de pós-graduação de Einar César Santos, 32 
referente ao primeiro semestre de 2018, e, também a pedido do mesmo conselheiro, incluiu o processo 33 
23070.016132/2016-09, referente ao relatório final de pós-graduação de Fernanda Machado Ferreira. 34 
Colocou em votação a retirada e inclusão citadas, sendo ambas aprovadas por unanimidade. Passou os 35 
informes: 1) que a pesquisa referente à abertura do portão lateral foi concluída, mas não foi feita a 36 
consolidação dos dados qualitativos; 2) que a vinda do Reitor da Universidade Federal do Rio de 37 
Janeiro, Roberto Leher foi adiada, a pedido de sua assessoria, para o próximo dia 05/10 e que os 38 
convites já foram encaminhados por e-mail, mas não foram divulgados, ainda, no site. O conselheiro 39 
Cláudio Lopes explicou que a data foi alterada em decorrência de compromissos urgentes na agenda 40 
do Reitor. Solicitou a colaboração de todos na divulgação do evento, incluindo o convite aos alunos. A 41 
seguir, a conselheira Fernanda Ferreira passou os informes da Coordenação de Graduação 42 
(COGRAD): 1) que a Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) lançou na última segunda-feira, em 43 
parceria com a TV UFG, o Projeto de Extensão Estude na UFG, a UFG é para você. Explicou em que 44 
consiste o projeto e disse que já foi encaminhado o folder do projeto a todas as UAE da Regional. 45 
Solicitou que os coordenadores respondam o e-mail à PROGRAD; 2) que está na reta final para 46 
organização do IV Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX) da Regional Catalão e do 47 
Espaço das Profissões e que aguarda que cada coordenador de curso encaminhe o folder que divulgue 48 
e identifique o curso, um formulário preenchido com as demandas necessárias para o dia do evento e 49 
uma lista com o nome e matrícula dos estudantes que forem selecionados para serem monitores. 50 
Lembrou que entre os dias 8 e 15/10 a Regional Catalão estará em recesso acadêmico. A seguir, a 51 
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conselheira Laurita de Queiroz justificou sua ausência nas reuniões anteriores. Passou os informes: 1) 52 
que a Cantina e o Restaurante Universitário (RU) em decorrência da implantação do projeto 53 
Universidade Saudável hoje possuem um termo de referência, com algumas exigências de 54 
acompanhamento nutricional. Pediu aos conselheiros que informem nas suas UAEs que qualquer 55 
levantamento de dados para pesquisa e extensão nos dois espaços, deverá antes ser comunicado com o 56 
Serviço de Nutrição e com a Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária (CCOM); 2) que 57 
está em fase de implementação e elaboração a politica de segurança alimentar na Regional. Lembrou 58 
que no ano passado foi implementada a política de assistência social estudantil na UFG, através da 59 
Resolução CONSUNI 44/2017; 3) que o contrato da Cantina foi mudado e que desde o último dia 60 
15/08 a CCOM e o Serviço de Nutrição estão em constantes reuniões com a nova empresa visando 61 
atender à demanda do públíco, dentro do que é permitido pela legislação; 4) que a CCOM juntamente 62 
com a Direção da Regional estipulou uma agenda constante com os coletivos movimentos estudantis 63 
da Universidade para tratar de demandas particulares dos estudantes; 5) que a Diretora Roselma 64 
Lucchese agendou para o próximo mês uma reunião com o Reitor Edward Madureira Brasil a respeito 65 
da construção da moradia estudantil; 6) que alguns cursos estão preocupados com cyberbullying e com 66 
assédio. Disse que a CCOM já está em contato com a Comissão para Assuntos de Assédio Moral, 67 
Sexual e Preconceitos e pediu que se tivesse um cuidado especial na indicação dos membros que 68 
deverão recompor a mesma. A Presidente da reunião disse que é importante, em relação às pesquisas 69 
citadas pela conselheira Laurita de Queiroz, também consultar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) já 70 
instalado na Regional e trabalhando de forma atuante. Passou a palavra à conselheira Fernanda 71 
Ferreira para novos informes: 1) que dia 02/10 estará na Regional servidores da PROGRAD para uma 72 
reunião sobre reestruturação curricular e discussão de questões relacionadas à prática como 73 
componente curricular que precisa estar prevista no Projeto Pedagógico do Curso (PPC); 2) que 74 
segunda-feira foi aprovado na Câmara Superior de Graduação o calendário acadêmico das grandes 75 
datas para 2019; 3) que o calendário acadêmico de outubro de 2018 foi alterado, sendo aprovado como 76 
recesso acadêmico o período de 08 a 11/10/2018. A Presidente da reunião informou que na última 77 
sexta-feira houve queda no fornecimento de energia na Regional, causando transtorno com a queima 78 
de diversos aparelhos, como bomba de água e nobreak. Disse que a Coordenação de Administração e 79 
Finanças (CAF) e o Setor de Manutenção estão fazendo levantamento das perdas para solicitar 80 
ressarcimento junto à concessionária de distribuição de energia elétrica na cidade, a Enel. O 81 
conselheiro Alberthmeiry Teixeira sugeriu que seja criado um canal para solicitação de ressarcimento 82 
na Regional, informando que queimou também um aparelho da UAE de Química, que está na garantia. 83 
A seguir, o conselheiro Cláudio Lopes também passou alguns informes: 1) que o saldo do Programa de 84 
Apoio à Pós-Graduação (PROAP) deverá ser gasto até o dia 26/10, não devendo restar saldo para o 85 
próximo ano; 2) que a CAF tem servidores à disposição para auxiliar no processo de compras. O 86 
conselheiro Marco Paulo disse que mudou o formulário do PROAP, não sendo mais o que encontra-se 87 
na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPG). O conselheiro Cláudio Lopes 88 
justificou que o conselheiro José Júlio de Cerqueira encontrava-se em Goiânia fechando as planilhas 89 
do CT-Infra. Informou que está tudo certo para a Universidade Federal de Catalão (UFCAT) entrar no 90 
CT-Infra como universidade nova. A Presidente disse que a UFCAT participará com Cadastro Nacional 91 
da Pessoa Jurídica (CNPJ) da UFG. Passou ao terceiro ponto da pauta, aprovação da ata do dia 92 
28/06/2018, que, após as correções sugeridas, foi aprovada com o registro de onze (11) votos 93 
favoráveis e duas (2) abstenções. Solicitou inversão de pauta para discutir a recomposição da 94 
Comissão para Assuntos de Assédio Moral, Sexual e Preconceitos da Regional Catalão/UFG que foi 95 
aprovada por unanimidade. Informou que a professora Tatiana Machiavelli Carmo Souza, presente à 96 
reunião, preside atualmente a referida comissão e poderia falar sobre o assunto. Explicou que a 97 
Resolução CONSUNI 12/2017 define a composição da Comissão da Regional Goiânia e, ainda, que o 98 
Conselho Gestor de cada regional fora de sede poderá definir a composição de sua comissão. Disse 99 
que a comissão interna se reuniu e ela mesma sugeriu que fosse feita uma recomposição, seguindo o 100 
modelo da configuração da Comissão da Regional Goiânia. Apresentou a proposta que a atual 101 
Comissão aqui da Regional sugeriu, de indicar um (1) representante de cada órgão da gestão ou 102 
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entidade representativa das seguintes categorias: I - Direção, II - Coordenação de Recursos Humanos, 103 
III - Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos, IV - Sindicato dos Docentes, V - Diretório 104 
Central dos Estudantes, VI - Associação de Pós-Graduandos, VII - cada Unidade Acadêmica Especial e 105 
VIII - trabalhador terceirizado. Passou a palavra à Professora Tatiana Machiavelli que relatou a sua 106 
trajetória na área de assédio e justificou a sugestão de composição apresentada. A Presidente da 107 
reunião esclareceu que a Regional Catalão não tem associação de pós-graduandos, mas, por intermédio 108 
da Coordenação de Pós-Graduação, os alunos poderão ser mobilizados para enviarem um 109 
representante e abriu a discussão acerca da recomposição da comissão. O conselheiro Cláudio Lopes 110 
explicou que a comissão anterior foi composta de maneira aleatória, pela indicação de nomes e a 111 
sugestão é que passe a ser por representação. O conselheiro Alberthmeiry Teixeira disse que prefere o 112 
modelo anterior, em que as pessoas se declaram interessadas a participar da comissão. Justificou que 113 
são muitas comissões e algumas estão sem representantes e que a pessoa tem que se sentir à vontade 114 
com o tema. Após as discussões a Presidente da reunião encaminhou a votação no sentido de alterar a 115 
formação atual da comissão, quando onze (11) conselheiros votaram favoráveis, um (1) contrário e 116 
dois (2) abstiveram de votar, ficando aprovada a alteração. Prosseguindo, passou à votação dos itens 117 
nos quais foi sugerida alguma alteração durante as discussões. Assim, tendo havido sugestão para que 118 
houvesse apenas um membro da Direção na atual composição, colocou em votação a permanência dos 119 
dois (2) representantes – itens I e II da proposta, que recebeu onze (11) votos favoráveis, um (1) 120 
contrário e duas (2) abstenções, ficando aprovada a permanência dos dois representantes da Direção. 121 
Outra alteração sugerida foi no item IV, para que tivesse um representante da ADCAC e um da 122 
ADUFG que recebeu treze (13) votos favoráveis e uma (1) abstenção, ficando aprovado que houvesse 123 
a inclusão de mais um representante docente, ficando os dois sindicatos existentes igualmente 124 
representados.  Houve, ainda, sugestão de alteração do item V, para que houvesse mais de um 125 
representante de alunos da graduação, que recebeu onze (11) votos favoráveis e três (3) abstenções, 126 
ficando aprovado o aumento do número de representantes. Após as discussões, decidiram-se por haver 127 
três (3) representantes de alunos da graduação, indicados pelo DACC, que ficou aprovado com onze 128 
(11) votos favoráveis e três (3) abstenções. Passou ao quarto ponto da pauta, relatórios de pós-129 
graduação. Iniciou com o processo 23070.000510/2018-96 que trata do relatório de pós-graduação do 130 
TAE Lailton Martins Ribeiro, referente ao 1º semestre de 2018 do Curso de Mestrado, cujo parecerista 131 
foi o conselheiro Alexander Meireles da Silva. A Presidente da reunião passou a palavra ao TAE 132 
Roberto Ferreira Tavares que leu o parecer do relator, favorável à aprovação do relatório. Nada 133 
havendo a discutir, a Presidente colocou em votação o parecer que foi aprovado por unanimidade. 134 
Passou a palavra ao conselheiro Marco Paulo Guimarães para proceder à leitura do seu parecer acerca 135 
do relatório final de pós-graduação, nível Mestrado, da TAE Fernanda Machado Ferreira, conforme 136 
processo 23070.016132/2016-09. O conselheiro leu o parecer favorável à aprovação do relatório. Mais 137 
uma vez, nada havendo a discutir, a Presidente colocou em votação o parecer que foi aprovado por 138 
unanimidade. Passou a palavra ao conselheiro Rogério Bianchi para proceder à leitura do seu parecer 139 
acerca do relatório de pós-graduação, nível Doutorado, do TAE Fábio Márcio Gaio de Souza, referente 140 
ao 1º semestre de 2018, conforme processo 23070.000627/2018-70. O conselheiro leu o seu parecer 141 
que foi favorável à aprovação do relatório e, na sequência, a Presidente colocou o relatório em 142 
votação, sendo o mesmo aprovado com onze (11) votos favoráveis e uma (01) abstenção. Passou ao 143 
quinto ponto da pauta, informando que há cinco (5) cadeiras deste conselho que não estão ocupadas. O 144 
conselheiro Cláudio Lopes explicou que estão em aberto duas (2) vagas de TAE e três (3) de docentes. 145 
Informou que comunicou aos gestores dos órgãos suplementares, que também tem uma cadeira ociosa 146 
neste Conselho, que escolham entre si, qual será o órgão a compor o Conselho. Explicou que, a 147 
princípio, o preenchimento das cinco (5) primeiras vagas aqui citadas, seriam através de um processo 148 
eleitoral convocado pela Reitoria, mas que a lei permite que a eleição seja convocada na própria 149 
Regional, através de seu Diretor. Falou da importância de recompor o Conselho; justificou a 150 
importância de ter o Conselho completo no processo de transição da UFG para UFCAT; propôs 151 
compor uma comissão para encaminhar o processo eleitoral de preenchimento das duas (2) vagas de 152 
TAE e três (3) vagas de docentes. A Presidente da reunião observou que, estabelecendo a reitoria pro 153 
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tempore, todos os conselheiros serão renomeados, de forma protempore, até a aprovação do novo 154 
estatuto. Após as discussões, a conselheira Laurita de Queiroz Bomdespacho, o conselheiro Rogério 155 
Bianchi de Araújo e o chefe de gabinete Roberto Ferreira Tavares se dispuseram a compor a comissão 156 
para conduzir o processo eleitoral, sendo a mesma posta em votação pela Presidente da reunião e, 157 
assim, foi aprovada por unanimidade. Passou ao sétimo ponto da pauta, mudança de regime de 158 
trabalho de quarenta horas com dedicação exclusiva (40hDE) para quarenta horas (40h), dos docentes 159 
Caroline Kazue Matida e Cristiano Ricardo de Abreu. A Presidente da reunião esclareceu que a 160 
solicitação foi aprovada no Curso de Medicina e na UAE de Biotecnologia (IBIOTEC). Colocou em 161 
discussão e informou que um dos professores interessados, o Professor Cristiano Ricardo de Abreu 162 
estava presente para prestar os esclarecimentos necessários. Sendo aprovada a fala do interessado, ele 163 
fez uso da palavra explicando o porquê dessa solicitação. Disse que participou da comissão de criação 164 
e instalação do Curso de Medicina e que o único item no edital que o atendia no concurso era o de 165 
40h-DE. O conselheiro Geraldo Sadoyama esclareceu que os interessados não abriram processo no 166 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI) uma vez que o mesmo não possibilita essa alteração. Disse 167 
que o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Everton Wirbitzki da Silveira, instruiu que todas as instâncias 168 
fossem consultadas para que a solicitação pudesse chegar até o CONSUNI como última instância. A 169 
Presidente da reunião explicou que o saldo remanescente da mudança de regime, de DE para 40h, 170 
poderá gerar um banco de horas. O conselheiro Cláudio Lopes explicou que o saldo de horas poderá 171 
transformar uma vaga de quarenta horas (40h) em uma vaga de quarenta horas com dedicação 172 
exclusiva (40hDE). Após as discussões, a Presidente colocou em votação a solicitação de mudança de 173 
regime de trabalho dos docentes Caroline Kazue Matida e Cristiano Ricardo de Abreu, de 40hDE para 174 
40h, sendo a mesma aprovada com doze (12) votos favoráveis e duas (2) abstenções. Nada mais 175 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e catorze minutos (16h14min) e eu, Tânia 176 
Maria Tartuci, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada 177 
será assinada por mim, pela Presidente dos trabalhos e pelos demais conselheiros presentes à sua 178 
discussão e aprovação. _________________ 179 
Presidente do Conselho: Roselma Lucchese      _____________________ 180 
Conselheiros: 181 
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo ____________________________________________________ 182 
André Luiz Galdino _________________________________________________________________ 183 
Cláudio Lopes Maia _________________________________________________________________ 184 
Fátima Pacheco de Santana Inácio ______________________________________________________ 185 
Fernanda Ferreira Belo _______________________________________________________________ 186 
Geraldo Sadoyama Leal ______________________________________________________________ 187 
Heber Martins de Paula _______________________________________________________________ 188 
Laurita de Queiroz Bomdespacho _______________________________________________________ 189 
Marco Paulo Guimarães ______________________________________________________________ 190 
Ana Paula Pinheiro Zago ______________________________________________________________ 191 
Neila Coelho de Souza _______________________________________________________________ 192 
Nilton Luís Moreira __________________________________________________________________ 193 
Rogério Bianchi de Araújo ____________________________________________________________   194 
Ronaldo da Silva ____________________________________________________________________ 195 


