
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E SETE DE SETEMBRO DE 2017

Aos vinte e sete (27) dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às catorze horas e dezesseis
minutos (14h16min), no miniauditório Congadas do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação
(Bloco L), 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:  Alberthmeiry  Teixeira  de  Figueiredo,
Alexander  Meireles  da  Silva,  Ana Marta  Ribeiro  Borges  Rodovalho,  André  Luiz  Galdino,  Caíque
Lopes de Medeiros, Denis Rezende de Jesus, Élida Alves da Silva, Emival Pedroso da Silva Filho,
Fátima Pacheco de Santana Inácio, Kelvia Rodrigues de Oliveira, Lincoln Lucílio Romualdo, Marco
Paulo Guimarães, Marcos Aurélio Batista, Marcos Bueno, Maria Helena de Paula, Maria Terezinha do
Prado, Nilton Luís Moreira, Rogério Bianchi de Araújo e Serigne Ababacar Cisse Ba. O conselheiro
Ronaldo da Silva justificou sua ausência. Estavam presentes, também, com direito a voz os servidores
do setor de Gerência de Segurança Patrimonial (GESEG), órgão ligado ao Centro de Gestão do Espaço
Físico CEGEF/UFG, Rafael Ferreira Peixoto, Guilherme Oliveira Santos e Elias Magalhães da Silva.
Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião deu boas vindas aos novos conselheiros, Sérgio Silva
Idalino  –  titular  e  Ana  Marta  Ribeiro  Borges  Rodovalho  –  suplente,  representantes  dos  órgãos
administrativos  da  Regional  Catalão  e  Serigne  Ababacar  Cisse  Ba,  representante  dos  órgãos
suplementares,  sem suplente neste  momento.  Repassou os informes já enviados por e-mail,  sobre:
inscrições  abertas  para  os  minicursos  do  Congresso  de  Pesquisa,  Ensino,  Extensão  e  Cultura  da
Regional Catalão (CONPEEX/RC); realização do cadastro biométrico para o Restaurante Universitário
(RU) o qual deverá reiniciar o fornecimento de alimentação no dia 02/10/2017; evento Setembro Azul
– Semana Nacional dos Surdos; Sistema Eletrônico de Informações (SEI) já implantado. Esclareceu
que  os  servidores  terceirizados  poderão  ter  acesso  ao  Sistema,  desde  que  seus  chefes  façam  a
solicitação  via  Gestão  Livre  de  Parque de  Informática  (GLPI).  Parabenizou o conselheiro  Thiago
Porto, coordenador do CONPEEX/RC, pela verba de sessenta e três mil reais (R$ 63.000,00) recebida
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), além de recursos via
Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás
(FAPEG).  Solicitou  que  constasse  em ata.  Adicionou  a  estes,  informe  sobre  o  episódio  ocorrido
durante  evento  da  calourada  2017,  no  Campus  Samambaia,  terminando com o assassinato  de  um
estudante  da  UFG.  Disse  que  esse  fato  levou  a  Reitoria  a  perceber  a  necessidade  de  criar  uma
resolução a ser implantada em todas as suas regionais, de forma a regulamentar a realização de eventos
em suas  dependências,  montando,  assim,  uma comissão  com membros  de  todas  as  Regionais.  O
conselheiro  Emival  Pedroso  solicitou  que  os  dois  (2)  representantes  estudantis  no  Conselho
Universitário (CONSUNI) sejam incluídos na Comissão. O presidente da reunião esclareceu que os
representantes estudantis não estavam presentes à reunião que montou a comissão, mas que é lá que os
mesmos deverão solicitar suas participações. O conselheiro Emival Pedroso solicitou informações a
respeito do andamento do edital de licitação da casa do estudante e do histórico do Plano Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES). O presidente esclareceu que os dois processos foram abertos, antes
da  implantação  do  SEI,  estando  assim,  em  papel.  Disse  que  posteriormente  repassará  a  ele  os
respectivos números. O conselheiro Emival Pedroso informou que houve nova prorrogação do edital
da assistência  estudantil  e que os alunos estão passando por dificuldades financeiras.  Disse que a
conselheira Maria Terezinha explicou as dificuldades do setor para fazer a análise dos cadastros e de
outros fatores que atrasam mais a publicação do resultado. O presidente disse que está verificando
junto aos discentes do Curso de Ciência da Computação, quem tenha disponibilidade para adequação
dos formulários, para que os mesmos sejam preenchidos eletronicamente e que tenham filtros para
facilitar  a  análise.  Passou  a  palavra  ao  coordenador  do  Centro  de  Recursos  Computacionais
(CERCOMP) da Regional Catalão, Paulo Henrique Silva Azevedo, presente à reunião. Este falou sobre
a ampliação da rede  education roaming (EDUROAM) que será iniciada pelos últimos três  blocos
construídos (Bloco M, Bloco L e Bloco J), pois os mesmos já possuem os cabeamentos necessários.
Disse que a seguir,  os blocos serão atendidos por ordem alfabética crescente.  Falou sobre uso de
software não licenciado, observando que até dezembro será removido o acesso administrativo de todos
os  usuários  em máquinas  patrimoniadas  da  UFG,  para  instalação,  pelo  CERCOMP,  de  softwares
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padronizados pelo Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) da UFG. A compra de software deverá
ser planejada junto com a compra de equipamentos. A conselheira Élida Alves sugeriu que as Unidades
Acadêmicas Especiais (UAE) que usam softwares específicos devem se reunir com o CERCOMP e se
programar para a compra de tais softwares, já colocando junto no registro de preços que está sendo
pensado  pelos  servidores  do  CERCOMP.  A seguir  o  presidente  da  reunião  passou  a  palavra  à
conselheira Maria Helena de Paula, da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), para os
informes  da  Coordenação.  Esta  parabenizou  as  duas  (2)  UAE  avaliadas  recentemente  pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com elevação do conceito
dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, que são a UAE Centro de Gestão e Negócios (CGEN)
e a UAE de Letras e Linguística. Ressaltou que a avaliação é preliminar, ainda cabendo recurso contra
o resultado. Falou dos problemas enfrentados pelos PPG e que é o momento de avaliar a continuidade
dos  mesmos  e  a  criação  de  novos  programas.  Convidou  para  reunião  com o  Pró-Reitor  de  Pós-
graduação no próximo dia 03/10/2017. Disse que os PPG são da UAE e que precisam do envolvimento
de todos os docentes da UAE, mas principalmente das Chefias junto com o coordenador do programa
para melhorar a avaliação dos mesmos. Falou que grande parte dos trabalhos inscritos no CONPEEX
foi submetida à mostra científica. Solicitou nomes para avaliação de trabalhos nas sessões orais, as
quais acontecerão em duas (2) tardes. A seguir, o presidente passou a palavra ao conselheiro Lincoln
Lucílio Romualdo para os informes da Coordenação de Graduação (COGRAD). Antes dos informes, o
conselheiro Lincoln Romualdo esclareceu que entende que a obrigação da coordenação de um PPG é
apresentar resultados positivos na avaliação quadrienal de seu programa, mas que é preciso ressaltar a
carência de pessoal, de infraestrutura, de apoio institucional. Observou que é difícil atender os critérios
impostos  pela  CAPES.  Na  sequência,  iniciou  os  informes  de  sua  Coordenação  dizendo  que  o
Regulamento  Geral  dos  Cursos  de  Graduação (RGCG)  foi  aprovado  na  Câmara  Superior  de
Graduação, devendo seguir para o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) e que a
ideia é que ele entre em uso no ano de dois mil e dezoito (2018). Lembrou aos chefes de UAE que os
planos de ensino dos docentes deverão ser aprovados nas reuniões das UAE e que, como acordado
neste Conselho e na Câmara Regional de Graduação é preciso observar as atividades acadêmicas nos
dias do CONPEEX, os quais serão dias letivos de segunda-feira a quinta-feira, com exceção do dia
25/10 quando acontecerá o Espaço das Profissões. Pediu que não fossem marcadas aulas tradicionais
nas salas de aulas nesses dias, permitindo que os alunos participem do evento. Pediu atenção a esse
detalhe quando for aprovar os planos de ensino, observando que os Blocos Didáticos 1 e 2 serão
utilizados somente para atividades do CONPEEX. A seguir, o presidente passou a palavra à conselheira
Élida  Alves  da  Silva  para  os  informes  da Coordenação de  Administração e  Finanças  (CAF),  que
atualizou o andamento das obras. Falou do monitoramento que começaria hoje, mas a empresa não
apresentou toda a documentação necessária. Iniciou a pauta deliberativa com a discussão das atas.
Colocou a ata da reunião do dia 28/06/2017 em discussão e, após serem apontadas as sugestões de
correção,  colocou em votação,  ficando a mesma aprovada com o registro de duas (2) abstenções.
Colocou a ata da reunião do dia 23/08/2017 em discussão, e, a seguir, em votação, ficando a mesma
aprovada, sem correções, com o registro de três (3) abstenções. Passou ao terceiro ponto da pauta,
apresentação da política de segurança da UFG. Passou a palavra ao gerente de segurança da UFG,
Elias  Magalhães  da  Silva,  que  foi  auxiliado pelos  também servidores  da  GESEG/CEGEF,  Rafael
Ferreira Peixoto e Guilherme Oliveira Santos, os quais se alternaram na apresentação da política de
segurança,  do  aplicativo  MinhaUFG  e  de  como  a  comunidade  universitária  poderá  utilizá-lo,
demonstrando na prática o funcionamento do aplicativo. A conselheira Élida falou que é importante
implantar  o  acionamento  do  batalhão  da  polícia  militar  e  que  a  Direção  já  solicitou  à  Prefeitura
Municipal de Catalão melhorias na iluminação pública do entorno desta Regional. O presidente da
reunião pediu inserção de dois (2) pontos na pauta, a pedido da conselheira Élida Alves da Silva.
Inclusão  aceita  por  unanimidade,  a  conselheira  solicitou  uma comissão  para  discutir  a  divisão  de
recursos de capital entre as UAE, ficando definida, por unanimidade, a participação dos chefes de
todas as UAE na referida Comissão. O segundo ponto incluído na pauta, foi sobre o fechamento do
portão  de  acesso  de  carros  da  Rua  Goiandira no  dia  da  realização  do  Espaço  das  Profissões
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(25/10/2017).  Em votação,  fechamento aprovado por unanimidade. Nada mais  havendo a tratar,  a
reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta minutos (16h40min) e eu, Tânia Maria Tartuci,
lavrei  a  presente  ata  que  depois  de  lida  e  aprovada  será  assinada  por  mim  e  pelos  presentes.
_____________________________
Presidente do Conselho: Thiago Jabur Bittar                                                                         
Conselheiros:
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo ____________________________________________________
Alexander Meireles da Silva                                                                                                                    __________  
Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho ___________________________________________________
André Luiz Galdino _________________________________________________________________
Caíque Lopes de Medeiros ____________________________________________________________
Denis Rezende de Jesus ______________________________________________________________
Élida Alves da Silva                                                                                                                     ________________  
Emival Pedroso da Silva Filho _________________________________________________________
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                           ________________  
Lincoln Lucílio Romualdo ____________________________________________________________
Kelvia Rodrigues de Oliveira __________________________________________________________
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                           __________  
Marcos Aurélio Batista _______________________________________________________________
Marcos Bueno ______________________________________________________________________
Maria Helena de Paula _______________________________________________________________
Maria Terezinha do Prado                                                                                                                        __________  
Nilton Luís Moreira                                                                                                                     ________________  
Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                       __________  
Serigne Ababacar Cisse Ba ____________________________________________________________

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

3


