
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALAO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E OITO DE OUTUBRO DE 2015

Aos vinte e oito  dias  do mês de outubro do ano de dois  mil  e quinze,  às 14 horas e 22 minutos,  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: Alexander Meireles da Silva, Alexandre de Assis
Bueno,  Ana Paula  Pinheiro  Zago,  Denis  Rezende de  Jesus,  Élida  Alves  da  Silva,  Fátima  Pacheco de
Santana Inácio, Getúlio Nascentes da Cunha, Lincoln Lucílio Romualdo, Marcos Bueno, Maria Helena de
Paula, Nilton Luís Moreira, Paulo Henrique Silva Azevedo, Regma Maria dos Santos, Renata Alessandra
Evangelista, Roberto Ferreira Tavares, Gilmar Alves de Avelar em substituição a Ronaldo da Silva, Thiago
Porto de Almeida Freitas,  Wender Rodrigues de Siqueira e Wilson Kiffer Soares Júnior.  O conselheiro
Serigne Ababacar Cisse Ba justificou sua ausência. Estava presente, também, a Coordenadora Geral de
Estágio Professora Juliana Martins de Souza, com direito a voz. Havendo quórum, o presidente iniciou a
reunião, parabenizando a todos pelo dia do servidor público. Deu as boas vindas aos novos Conselheiros,
Prof.  Anderson  Luiz  Ferreira,  suplente  do  Professor  Antônio  Carlos  de  Oliveira  Júnior  que  saiu
redistribuído; ao Professor Getúlio Nascentes da Cunha, suplente da Professora Luanna Lopes Lobato, que
está de licença maternidade e ao professor Marcos Bueno,  chefe da recém-criada Unidade Acadêmica
Especial  (UAE)  de  Gestão  e  Negócios  (CGEN) da  Regional  Catalão,  por  desmembramento  da  então
Unidade Acadêmica Especial de Engenharia e Administração, hoje UAE de Engenharia. Na sequência, leu
alguns  informes,  se  demorando  nas  justificativas  quanto  ao  documento  de  emancipação  da  Regional
Catalão,  entregue  ao  governador  do  Estado  de  Goiás,  no  dia  08/10/2015,  para  encaminhamento  ao
Ministério da Educação e à Presidenta Dilma Roussef. Disse que diante de sua insatisfação em não ler
notícias  da  Regional  Catalão  no  Jornal  da  UFG,  em reunião  na  sede  da  Assessoria  de  Comunicação
(ASCOM) da UFG, foi informado que a Regional precisa enviar a cada início de mês suas informações
sobre  pesquisas  desenvolvidas  com  resultados  consolidados  para  divulgação.  Reforçou  que  essas
informações sejam enviadas para o e-mail da ASCOM da RC. A conselheira Professora Maria Helena de
Paula  falou  que  o  Jornal  deveria  publicar  também assuntos  referentes  à  extensão.  Sugeriu  que sejam
enviados três documentos mensais, sendo um com pauta de pesquisa e pós-graduação, outro com pauta de
graduação e outro com pauta de extensão e se comprometeu a elaborar o documento referente à pesquisa e
pós-graduação.  Na  sequência  o  Presidente  da  reunião  passou  a  palavra  ao  Coordenador  Geral  de
Graduação, conselheiro Professor Lincoln Romualdo, que, por sua vez, a repassou à Professora Juliana
Martins que informou que a Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) aprovou a publicação de
edital para contratação de estagiários, desde que a contratação se dê em 2016; por esse motivo sugeriu não
publicar edital  agora e que seja publicado o edital no início do próximo ano, com todas as vagas que
vencerão antes do dia 1º/03/2016. Informou que o edital deverá ser lançado em 18/01/2016 com treze vagas
remanescentes do edital de 2015 que não foram preenchidas, cinco vagas que vencerão em fevereiro e três
vagas de estudantes que desistiram da vaga nesse semestre, somando um total de vinte e uma vagas. O
conselheiro Professor Lincoln Romualdo solicitou que os chefes de UAE discutam com os coordenadores
de estágio de suas Unidades os critérios para selecionar o perfil  de estagiário que mais atenda às suas
necessidades.  A Professora  Juliana  Martins  solicitou  atenção  ao  envio  da  frequência  dos  estagiários
obedecendo  à  data  de  entrega,  para  que  não  haja  pagamento  indevido.  Na  sequência,  o  conselheiro
Professor Lincoln Romualdo leu alguns informes da Coordenação Geral de Graduação. Disse que o Curso
de  Letras  Português-Inglês  está  passando  por  diligência,  pois,  apesar  de  ter  recebido  nota  cinco  dos
avaliadores in loco do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no
ano de dois  mil  e  catorze,  foi  verificado posteriormente,  uma inadequação na carga horária do curso,
devendo esta ser justificada pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) ao INEP. A respeito do Curso de
Formação à Docência, disse que será discutido aqui na Regional a proposta da PROGRAD de reformulação
do formato do curso. A discussão ocorrerá no dia 11 de novembro as 14 horas, durante a reunião ordinária
da Coordenação Regional de Graduação (COGRAD), convidando todos a participarem. Falou que serão
canceladas no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), as aulas ministradas no
período de  03/08  a  19/10/2015 ; sobre  o calendário  acadêmico de  2015-2,  os  dias  letivos,  os  pontos
facultativos e os feriados. Pediu atenção às férias dos docentes durante o mês de janeiro para que não
coincidam com as duas semanas de aulas. Informou que as disciplinas de verão serão nos meses de março e
abril, sendo chamadas disciplinas de outono. A conselheira Professora Élida Alves falou que vai consultar
sobre o fechamento ou não da Regional Catalão no dia 28/10, ponto facultativo, pois implica liberação ou
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não dos servidores terceirizados. O professor Lincoln Romualdo solicitou uma comissão para discutir o
próximo calendário em Goiânia. Disse que a sugestão da PROGRAD é que essa comissão seja composta
pelo Coordenador de Graduação, um representante indicado pela Direção da Regional e um representante
discente. Disse que a Direção indicou o Prof. Márcio Antônio Duarte, como representante pro tempore na
comissão e que também representará o Coordenador de Graduação na reunião que haverá amanhã; quanto
ao representante discente, disse que já comunicou ao Diretório Acadêmico dos Cursos de Catalão (DACC),
mas eles ainda não indicaram um nome. Sugeriu o nome da servidora Ana Marta Ribeiro para compor a
comissão. O Presidente deixou livre a escolha de outro nome, que não o do Professor Márcio Antônio
Duarte, caso os conselheiros assim desejassem, mas por unanimidade, os conselheiros concordaram com o
nome do professor sugerido. Assim, a comissão ficou composta pelo Professor Márcio Antônio Duarte,
pelo  Professor  Lincoln  Lucílio  Romualdo,  e,  o  nome  do  aluno  será  informado  posteriormente.  O
conselheiro Professor Lincoln Romualdo solicitou um ponto de pauta para discutir o preenchimento de
vagas, incluindo entrada de alunos e salas de aulas para turmas com mais de cinquenta alunos. Inclusão
aceita. A conselheira Professora Maria Helena de Paula questionou sobre a diligência que está havendo no
Curso de Letras Português-Inglês,  sendo esclarecida pelo conselheiro Professor Lincoln Romualdo que
disse que um curso que atenda a duas línguas, como é o Curso de Letras Português-Inglês da Regional
Catalão, deveria ter a carga horaria mínima obrigatória de três mil e seiscentas (3.600) horas, e não a carga
horária de dois mil oitocentas e oito (2.808) horas como consta no Projeto Pedagógico do Curso. Informou
que  o  Curso  tem  dois  anos  de  prazo  para  adequação  da  carga  horária.  Na  sequência  a  conselheira
Professora  Renata  Evangelista  apresentou  os  informes  da  Coordenação  de  Extensão  e  Cultura,  sobre
abertura de curso de teatro na Regional Catalão, com trinta vagas e início em 28/11/2015 e o calendário de
eventos  para  o próximo mês  de  novembro.  A seguir  a  conselheira  Professora  Maria  Helena de  Paula
apresentou os informes da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação sobre afastamentos, avaliação dos
programas de pós-graduação e edital para professor visitante e professor pesquisador visitante. Explicou
que  não  podem concorrer  ao  edital  os  programas  em  rede  nacional,  que  na  Regional  Catalão  são  o
Programa de Pós-Graduação Profissional em Matemática  (PROFMAT) e o Programa de Pós-Graduação
Profissional em Ensino de Física. Disse que encaminhará memorando solicitando intercessão dos chefes
das UAEs para solicitar aos docentes a atualização do Currículo Lattes e da Plataforma Sucupira, ainda que
eles não façam parte do programa de pós-graduação da sua unidade. Dando prosseguimento à reunião, a
conselheira Professora Élida Alves passou alguns informes sobre alteração nos serviços de limpeza da
Regional,  solicitando a   colaboração de  todos  para repassarem a ela sugestões  e  reclamações  sobre  o
assunto. Explicou que o setor de manutenção está com equipe reduzida pela dificuldade que está ocorrendo
para efetuar o pagamento salarial. Na sequência, passou-se ao segundo ponto da pauta - Aprovação das atas
dos dias 27/05/2015 e 30/09/2015, sendo a primeira aprovada com duas abstenções. Na análise da segunda
ata, diante de divergência e dúvidas quanto ao que foi deliberado naquele dia, foi solicitado que seja ouvido
o áudio da reunião e refeita a ata para discussão na próxima reunião. Dando início ao ponto 3 da pauta o
Presidente da reunião convidou a conselheira Professora Maria Helena de Paula para relatar o processo de
pós-graduação lato sensu, Curso de Especialização em Gestão de Pessoas e Marketing, conforme processo
23070.005537/2015-22, que tem como unidade responsável a recém-criada CGEN. A conselheira  explicou
qual o trâmite legal para aprovação do processo e lembrou que as aulas em especialização não deverão ser
lançadas no SIGAA. Leu seu parecer que é favorável à criação do referido curso e o qual, em votação, foi
aprovado com uma abstenção. Em relação à discussão no início da reunião quanto ao feriado ou ponto
facultativo  do dia  28/10,  a  confirmação vinda de  Goiânia  é  que na  sexta-feira,  dia  30,  a  UFG ficará
fechada,  inclusive  com  os  servidores  terceirizados  dispensados, exceto  a  segurança,  e  que  sábado
funcionará normalmente para segurança e limpeza. Na sequência, passou ao ponto de inclusão aprovado no
início da reunião. O conselheiro Professor Alexandre Bueno explicou que estão se formando turmas com
mais  de  cinquenta  alunos  e  não  existem  salas  de  aula  que  comportem  essa  quantidade  de  pessoas;
perguntou como proceder nessas situações. O conselheiro Professor Thiago Porto disse que em sua UAE as
turmas são divididas. A conselheira Professora Ana Paula Zago disse que tem o mesmo problema em sua
UAE, uma vez que cinquenta alunos ingressam através do Exame Nacional do ensino Médio (ENEM),
cinco ou seis ingressam através de edital de preenchimento de vagas e podem existir mais alguns, ainda, em
decorrência  de  retenções.  Disse  que seu  maior  problema é  com disciplinas  de  outros  cursos  que  não
oferecem dois professores. O conselheiro Professor Alexandre Bueno disse que, algumas vezes, tem turmas
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com noventa por cento dos alunos repetentes. O conselheiro Professor Lincoln Romualdo disse que vê dois
problemas, sendo um causado pelo preenchimento de vagas e o outro causado pelas retenções que, no seu
ponto  de  vista,  estão  relacionadas  à  metodologia  de  ensino.  Lembrou  que  questionou  há  dois  anos,
enquanto coordenador do Curso de Química, o preenchimento de vagas ociosas para alguns cursos que não
possuem infraestrutura física,  de pessoal e nem mesmo de laboratórios,  suficientes.  Disse que recebeu
documento solicitando sala com capacidade para noventa alunos de uma única disciplina. Solicitou que seja
revisto o número de vagas remanescentes a serem ofertadas para preenchimento e que é preciso haver
diálogo entre o chefe da UAE, os coordenadores de cursos e até com os chefes de outras UAEs para rever
essas questões. A conselheira Professora Maria Helena disse que discutiu esse assunto ontem na Câmara
Regional de Pesquisa e Pós-Graduação (CRPPG) e trouxe o posicionamento da mesma, contrário ao uso
das  salas  do  Prédio  da  Pesquisa  e  Pós-Graduação  para  atividades  de  ensino;  trouxe  um relatório  de
ocupação do Auditório Congadas, para justificar esse posicionamento e trouxe a memória da reunião. Disse
que a sugestão da CRPPG é que a COGRAD interceda em relação ao número de alunos nas disciplinas,
considerando a capacidade das salas de aula e que seja verificada a possibilidade de união de duas salas do
Bloco  Didático  fazendo  uma única  sala  de  aula.  A conselheira  Professora  Fátima  Pacheco  chamou a
atenção para a frequente discussão do espaço físico e que a divisão de turmas gerará maior demanda por
salas de aula. A conselheira Professora Élida Alves se comprometeu a fazer um estudo e ver a viabilidade
de  cortar  paredes  e  outras  possíveis  soluções;  disse  que  problemas  com  os  auditórios  estão  sendo
recorrentes, não podendo utilizá-los sempre. Sugeriu que fique definido que para o próximo semestre essa
situação não ocorra novamente.  O conselheiro Professor Denis Rezende falou que a orientação para o
próximo semestre é que não sejam abertas turmas com mais de cinquenta alunos. O conselheiro Professor
Alexandre Bueno disse que tentará resolver o problema com os professores da sua UAE. Após extensa
discussão, decidiu-se por conversar com os coordenadores de cursos, verificar a carga horária dos docentes,
e quando possível, aumentá-la e tentar resolver entre cada UAE. Na sequência a conselheira Professora
Élida Alves disse que é preciso fazer adequações no projeto da Universidade Federal do Cerrado (UFCer),
sugerindo  reativar a  comissão  que  trabalhou  no  projeto  de  estruturação  da  Regional  Catalão, e,  se
necessário, acrescentar pessoas posteriormente, o que foi aprovado pelos conselheiros.   Nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada às 17h33min 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:
Alexander Meireles da Silva                                                                                                                                      
Alexandre de Assis Bueno                                                                                                                                         
Ana Paula Pinheiro Zago                                                                                                                                           
Denis Rezende de Jesus                                                                                                                                             
Élida Alves da Silva                                                                                                                                                    
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                                                           
Getúlio Nascentes da Cunha                                                                                                                                      
Gilmar Alves de Avelar                                                                                                                                              
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                                         
Marcos Bueno                                                                                                                                                               
Maria Helena de Paula                                                                                                                                   
Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                     
Paulo Henrique Silva Azevedo                                                                                                                  
Regma Maria dos Santos                                                                                                                                           
Renata Alessandra Evangelista                                                                                                                  
Roberto Ferreira Tavares                                                                                                                                            
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                              
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                     
Wilson Kiffer Soares Júnior                                                                                                                                       
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