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Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e dezesseis 1 

minutos (14h16min), no Miniauditório Congadas, da UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros 2 

do Conselho Gestor da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência do Diretor Prof. 3 

Dr. Thiago Jabur Bittar. Na oportunidade compareceram os seguintes conselheiros: Alexandre Faria 4 

Seixo de Britto, Ana Paula Pinheiro Zago, Anderson Luiz Ferreira, Élida Alves da Silva, Geraldo 5 

Sadoyama Leal, Lincoln Lucílio Romualdo, Márcia Pereira dos Santos, Marco Paulo Guimarães, 6 

Maria Helena de Paula, Nilton Luís Moreira, Roberto Ferreira Tavares, Ronaldo da Silva, Serigne 7 

Ababacar Cisse Ba, Thiago Porto de Almeida Freitas, Renata Alessandra Evangelista, Alexander 8 

Meireles da Silva, Rogério Bianchi de Araújo, Paulo Henrique Silva Azevedo, Wender Rodrigues de 9 

Siqueira. Havendo quórum, o presidente ia iniciar a reunião, quando o Conselheiro Roberto Ferreira 10 

Tavares adentrou o local com outros técnicos administrativos e pediu a palavra para dar alguns 11 

informes sobre o movimento de greve dos técnicos administrativos. O grupo se sentou e o presidente 12 

da reunião deu as boas vindas aos mesmos. A seguir, o presidente disse ter uma proposta da direção 13 

alinhada com o que foi feito no Conselho Universitário (CONSUNI) que é fazer uma nota sobre a PEC 14 

241 em nome do Conselho Gestor da Regional Catalão no sentido de reiterar e reforçar a nota do 15 

CONSUNI, onde, a partir de estudos, a reitoria diz que os impactos para as universidades federais 16 

serão desastrosos se a PEC 241 for aprovada. Ninguém foi contra a emissão da nota, então o diretor fez 17 

a leitura da mesma e foi aprovada com unanimidade. Seguindo com os informes, sobre o envio das 18 

propostas para o espaço do restaurante universitário, foi solicitado que a comunidade enviasse suas 19 

propostas e como surgiram duvidas como o que poderia ser proposto ou não, inclusive em relação a 20 

verba que deu origem a esse espaço, foi emitido outro memorando circular hoje dizendo que por conta 21 

do RU ter sido construído com verbas oriundas do PNAES todas as propostas para uso do espaço 22 

devem estar alinhadas ao mesmo.  Outro informe, foi quanto ao memorando enviado pelo curso de 23 

História sobre um ocorrido no trânsito dentro da Regional Catalão, carros em alta velocidade com 24 

comportamento agressivo circulam dentro do Campus 1, no memorando está relatado que alguns 25 

professores no dia cinco de outubro por volta das dezoito horas e cinquenta minutos estavam se 26 

dirigindo do Bloco C para o Bloco Didático 1 e por muito pouco não foram atropelados por um aluno, 27 

o mesmo usava camiseta da Engenharia de Minas, e se deslocava em alta velocidade dentro das vias 28 

internas. Os dados do veiculo foram anotados e o mesmo foi identificado pela própria direção. No 29 

memorando foram solicitadas melhorias e o Diretor respondeu publicamente que foi solicitada uma 30 

ação de conscientização junto a ASCOM, autorizando até mesmo o uso dos outdoors e informou que 31 

existe um pregão de acessibilidade que irá contemplar várias mudanças que obrigam a atenção dos 32 

motoristas, inclusive a construção de travessias elevadas. O Diretor então passou a palavra à 33 

conselheira Élida Alves da Silva que explicou que o processo de licitação de acessibilidade foi 34 

concluído e se iniciará em breve, abrangendo tanto a questão do asfaltamento, estacionamento, 35 

intervenções dentro de blocos, lombadas em vários pontos da regional. A conselheira explicou ainda 36 

que já foram tomadas medidas para amenizar problemas, porém a universidade se tornou ponto de 37 

passagem de veículos da comunidade externa. Sobre os guardas da Regional auxiliarem nestas 38 

questões de transito será feita uma reunião para saber o que pode ser feito para auxiliar neste sentido. 39 

Em seguida o conselheiro Lincoln Lucílio Romualdo trouxe relatos sobre a imprudência dentro da 40 

Regional, e informou até presenciar uma situação onde o perigo foi iminente, sugeriu, então, que se 41 

façam identificações no estacionamento dos laboratórios, pois vários alunos ficam presos no 42 

estacionamento. O conselheiro Ronaldo da Silva sugeriu que seja chamada a SMTC para trabalhar 43 

com a reeducação dentro da Regional. Thiago Jabur complementou que é possível e que irá verificar 44 

isso com a SMTC. O conselheiro Alex questionou sobre o uso de semáforo na Avenida Lamartine, na 45 

entrada da Regional e Thiago Jabur disse que isso já foi solicitado. A conselheira Elida Alves da Silva 46 

disse que o ponto do conselheiro Ronaldo da Silva pode ser tratado como um ponto de pauta para 47 

votação. Lincoln relatou que aconteceu no espaço das profissões no dia vinte e sete de setembro uma 48 

hostilização feita por alunos de alguns cursos da universidade aos alunos do colégio militar, a Direção 49 

do referido colégio relatou por meio de documento que foram recepcionados de maneira muito 50 

negativa por um grupo de pessoas gritando diversas frases. Lincoln evidenciou que é bem claro que 51 

houve a participação do curso de Ciências Sociais, já se tem o nome da aluna que é responsável pelo 52 
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acontecido. Ainda propôs que seja enviada uma carta de pedido de desculpas ao colégio militar, e, 53 

além disso, junto aos chefes das unidades acadêmicas, buscar identificar esses alunos para punição. O 54 

conselheiro Rogério Bianchini de Araújo em sua fala disse que já tinha conhecimento do acontecido e 55 

relatou que dentro do curso já havia sido discutido sobre o que fazer para amenizar a situação, e 56 

repudiou a atitude dos alunos que estiveram no ato. O conselheiro Ronaldo da Silva disse que o ato foi 57 

precipitado. Vários professores se manifestaram e decidiram que os alunos envolvidos deverão ser 58 

individualizados para receberem a punição que for cabível. Ficou decidido também que a 59 

responsabilidade de notificação será da Direção. A conselheira Élida Alves da Silva disse que o 60 

processo de pequenas reformas foi concluído e estão aguardando a emissão do contrato para emissão 61 

do empenho, citou onde serão feitas as reformas, e disse que a solicitação feita foi que todo recurso 62 

que não foi utilizado seja empenhado para essas pequenas reformas. Relatou que devido as ocupações 63 

não sabe como irá transcorrer o restante do processo. Sobre o SOLICITE a conselheira relatou que a 64 

PROAD não quer abrir para pedidos agora, e terá que aguardar retorno do pró-reitor Carlito. Sobre o 65 

Processo de Eficiência energética, a conselheira relatou que a equipe do DPAME junto a Manutenção 66 

fez um ótimo trabalho e enviou para a empresa que está fazendo o projeto para a UFG e torce para que 67 

seja contemplado. Sobre os empenhos de 2016, a conselheira disse que ainda existem pendências em 68 

Goiânia. Ainda foi levantado o ponto do técnico em telecomunicações, que hoje está em falta na 69 

Regional, a conselheira disse que existe uma dificuldade em encontrar um profissional desta área, mas 70 

está procurando. Passada a palavra para a conselheira Maria Helena de Paula, ela disse que até hoje 71 

não tem resposta dos dois mestrados que foram propostos, os comitês já fizeram as avaliações e já 72 

sabem se foram favoráveis ou não, mas a cúpula da CAPES ainda não se pronunciou. Sobre os 73 

processos de Catalão, sete processos foram encaminhados para Goiânia, informou que as servidoras do 74 

CPPG estão de greve. Relatou ainda que estão trabalhando para que seja feita a publicação do SPGI. 75 

Passada a palavra para o Thiago Jabur, este pediu para que os chefes de unidades cobrem novamente 76 

sobre os equipamentos que docentes e técnicos administrativos levam para fora da regional Catalão, 77 

pois o retorno foi ruim e novamente foi reenviado a demanda da ouvidoria da UFG. As unidades não 78 

retornaram em tempo hábil essa solicitação de levantamento dos patrimônios em seu poder, e algumas 79 

unidades sequer responderam a solicitação através de formulários. Elida complementou que o DPAME 80 

está fazendo um ótimo trabalho, e precisam lançar no sistema o que realmente existe na Regional, para 81 

que se tenha no SIPAC somente aquilo que realmente existe. As unidades faltantes disseram que já 82 

estão levantando os dados e por estarem incompletos estão aguardando para enviar. Disseram que vão 83 

enviar parcialmente. Foi proposta e definida a data de três de novembro para que todos entreguem os 84 

relatórios. Passada a palavra para a conselheira e coordenadora de extensão e cultura Renata 85 

Alessandra Evangelista com os informes, o Diretor iniciou dando as boas vindas parabenizando os 86 

eventos CONPEEX e FLICAT e também os demais que estão acontecendo. A conselheira agradeceu 87 

aos participantes dos eventos e reforçou que os eventos tiveram melhores proporções que as edições 88 

anteriores. Fez convite para a exposição “Cerrado do ponto de vista das crianças” no Museu que está 89 

ligado aos cursos de Ciências Sociais e História que estará disponível até dia dezoito de novembro. Em 90 

seguida o conselheiro Lincoln tomou posse da palavra para informes do CGA a pedido da Ana Marta. 91 

Disse ainda que o calendário de dois mil e dezessete já está pronto. Sobre o CONPEEX 2017 foi 92 

discutido sobre prováveis datas, sobre o formato e se realmente terá o evento ano que vem, foi 93 

sugerido que o evento seja bianual. Devido à grandiosidade do assunto foi sugerido pelo Diretor que o 94 

tema seja colocado como ponto de pauta para próxima reunião. O Diretor convidou todos para 95 

entrarem nos assuntos de expediente, salientou que gostaria de retirar um item e adicionar outros, citou 96 

que o item da Direção: relatório de Pós-Graduação da Flávia Veloso Alves, não deu tempo de ser feito 97 

diante de tantas demandas, então foi retirado da pauta. Outro ponto incluso foi sobre o funcionamento 98 

da Regional Catalão no dia do servidor publico, ficou definido pela maioria que os portões da Regional 99 

permanecerão abertos, porém sem os serviços administrativos. Outro ponto tratado pelo Diretor foi a 100 

validação dos processos de licença de qualificação dos Técnicos Administrativos em Educação, 101 

lembrou que foi aprovada uma resolução sobre estes afastamentos, este item foi então colocado no fim 102 

da pauta. Passado para o ponto de desmembramento da Unidade de Física e Química, o Diretor relatou 103 

que chegou um documento do Nilton solicitando tal desmembramento, votaram dezesseis a favor 104 
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tendo uma abstenção e nenhum voto contrário. Passado assim para a leitura do documento de liberação 105 

dos técnicos administrativos para cursos de capacitação que, colocado em votação, foi aprovado por 106 

unanimidade. Inclusão para próxima reunião, solicitar a SMTC para ver programação para ação dentro 107 

da UFG, que votado foi definido com unanimidade a favor desta ação, o conselheiro Marco Paulo ficou 108 

de ver se algum professor do curso pode levar algum projeto adiante. Renata expos dois projetos para 109 

votação e ambos foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete 110 

horas e dezesseis minutos (17h16min) e eu, Pedro Henrique Nogueira Lopesa, lavrei a presente ata que 111 

depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. 112 
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