
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA PRIMEIRO DE NOVEMBRO DE 2017

Ao primeiro (1º) dia do mês de novembro de dois mil e dezessete, às catorze horas e dezesseis minutos
(14h16min), na Sala de Reuniões do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação (Sala 104 do
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, Denis Rezende de Jesus, Élida Alves da Silva, Elizabeth Franco da Cruz,
Emival Pedroso da Silva Filho,  Geraldo Sadoyama Leal, Gilmar Alves de Avelar, Isac Thavares da
Silva, Lana Ferreira de Lima, Marco Paulo Guimarães,  Maria Helena de Paula,  Maria Marta Lopes
Flores, Maria Terezinha do Prado, Nilton Luís Moreira, Rogério Bianchi de Araújo e Thiago Porto de
Almeida Freitas. O conselheiro Lincoln Lucílio Romualdo justificou sua ausência. Estavam presentes,
também, com direito a voz o discente Caique Lopes de Medeiros, representante do DACC e o docente
José dos  Reis  Vieira  de Moura Júnior,  coordenador do Curso de Matemática Industrial.  Havendo
quórum, o presidente iniciou a reunião justificando a mudança na data da reunião ordinária do mês de
outubro,  a qual  contaria com a presença do prof.  Jefone de Melo Rocha, presidente da Comissão
Permanente de Pessoal Docente (CPPD) que no dia não pode comparecer. Justificou que um segundo
motivo para o cancelamento da reunião foi a realização do 3º Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão
e Cultura (CONPEEX) da Regional Catalão (RC) que estava acontecendo e poderia inviabilizar o
quorum. Pediu desculpas e agradeceu a presença. Informou que a questão da Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPPD) não foi votada no CONSUNI, uma vez que foram solicitadas alterações na
Resolução. Disse que a  ideia  é que haja uma subcomissão da CPPD nas  Regionais fora de sede.
Observou que os informes da Direção foram enviados por e-mail. Passou a palavra à conselheira Élida
Alves, para os informes da Coordenação de Administração e Finanças (CAF). A conselheira Élida
Alves disse que para evitar perda financeira prorrogou pela última vez o contrato com a empresa
responsável pelas pequenas reformas, cujo prazo final é fevereiro/2018. Informou que o link da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) já foi conseguido para o Campus 2 e que a internet será instalada
em breve. Na sequência a conselheira Maria Helena de Paula, passou alguns informes acerca do  V
Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Regional Catalão, que acontecerá nos dias 20 e
21/11/2017. Disse que não participou da elaboração do Edital para contratação de professor visitante,
mas que espera ser chamada para colaborar na segunda fase do processo seletivo, conforme consta no
edital.  O presidente da reunião justificou a  ausência do conselheiro Lincoln Lucílio  Romualdo.  A
conselheira Élida Alves disse que está organizando junto com a Assessoria de Comunicação (ASCOM)
algumas  campanhas  educativas  dentro  da  Regional:  educação  no  trânsito,  uso  consciente  de
elevadores, uso de salas de aulas. Disse que espera contar com a colaboração dos conselheiros. O
conselheiro Emival Pedroso disse que o estacionamento de motos está ficando lotado, necessitando
novas vagas. A conselheira Élida Alves solicitou que o pedido seja oficializado para encaminhamento
ao Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF) da Regional.   O presidente da reunião disse que
solicitou à Secretaria Municipal de Trânsito de Catalão (SMTC) melhorias no trânsito nas imediações
da Regional, já tendo sido atendidas em parte. Na sequência, o conselheiro Emival Pedroso solicitou
para constar em ata a resposta sobre o processo da casa do estudante e o prazo que a Reitoria deu que
não passaria do mês de outubro e  o processo do histórico dos recursos disponibilizados do  Plano
Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES).  O presidente  da reunião  infomou que o número do
processo da casa do estudante foi  informado por  e-mail  e  que  está  cobrando,  insistentemente,  da
Reitoria. Informou que o processo saiu do CEGEF e atualmente está na PROAD. O presidente pediu
inclusão  de  pauta  para  criar  uma  comissão,  a  pedido  da  servidora  Ana  Paula  Neiva,  a  fim  de
acompanhar a elaboração do relatório final de gestão e abriu para discussão. O conselheiro Thiago
Porto acha desnecessária tal comissão, uma vez que o documento será enviado ao Conselho Gestor,
quando  os  conselheiros,  então,  terão  a  responsabilidade  de  ler.  No  decorrer  das  discussões  a
conselheira Maria Helena de Paula apresentou duas propostas, sendo a primeira, que pelo menos um
conselheiro acompanhe o relatório de cada pasta e, uma segunda proposta, é que as pastas que tem
câmara, aprovem o documento nas respectivas Câmaras e, aquelas que não tem, sejam aprovadas no
Conselho Gestor.  Após as discussões,  o  presidente apresentou para deliberar  acerca da criação da
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comissão de acompanhamento que recebeu dez (10) votos favoráveis, quatro (4) abstenções e dois (2)
votos contrários, ficando aprovada a criação da comissão. Assim,  ele solicitou membros voluntários,
ficando uma vaga discente representada por Isac Thavares da Silva, uma vaga da categoria de técnico
administrativo  aguardando  que  alguém  manifeste  seu  interesse  e  da  categoria  docente  ficou
aguardando confirmação do conselheiro Marcos Bueno. O presidente solicitou nova inclusão de pauta
para discutir um memorando enviado pela Reitoria acerca de corte do adicional noturno na UFG.  A
conselheira Élida Alves informou que a Associação dos Docentes da UFG (ADUFG) já está avaliando
a  possibilidade da interposição de recurso contra essa decisão. Disse que se confirmando o corte, uma
alternativa seria ajustar o horário das noturnas para terminarem às vinte e duas (22) horas. Disse que o
conselheiro Lincoln Lucílio deixou sua posição que é de não alterar o horário noturno,  porque alunos
de outras  cidades  não chegariam a  tempo.  Ele  deixou uma proposta  para que o Conselho Gestor
elabore um documento solicitando auxílio da Reitoria para reverter a situação, e, ainda, se colocando
contrário ao documento, considerando as características existentes na Regional. O conselheiro Marco
Paulo sugeriu se ater à solicitação inicial de fazer o documento e aguardar o desenrolar da ação. O
presidente da reunião colocou em deliberação a escrita do memorando à Reitoria, que foi aprovada por
unanimidade. Disse que encaminhará a minuta por e-mail aos conselheiros para sugestões. Informou
que o conselheiro Emival Pedroso solicitou alteração no calendário do processo eleitoral para escolha
de Diretor/a e Vice-diretor/a para a gestão 2018-2022, que passaria do dia 23/11 para o dia 29/11 o
período para as chapas exporem e debaterem suas propostas e a data da votação no Conselho Gestor
passaria para do dia 29/11 para o dia 06/12/2018. O conselheiro Isac Thavares explicou que seria feito
um edital complementar com as alterações. O presidente da reunião colocou a proposta em votação,
sendo a mesma aprovada por unanimidade. Informou que a Secretaria dos Órgãos Colegiados editará
uma nova resolução com a alteração aprovada. Passou à aprovação das atas, iniciando com a discussão
da ata do dia 30/08/2017, que foi aprovada, sem correções, com o registro de cinco (5) abstenções e, na
sequência, a ata do dia 27/09/2017 também foi aprovada sem correções, com o registro de cinco (5)
abstenções. Passou à discussão do terceiro ponto de pauta, criação do Curso de Engenharia Mecânica,
conforme  processos  23070.011787/2017-63  e  23070.011801/2017-29,  convidando  o  conselheiro
Alberthmeiry Teixeira  de Figueiredo,  relator  nos  processos,  para dar  o seu parecer.  O conselheiro
Alberthmeiry Teixeira leu seu parecer que foi contrário a ambas as propostas, contrário à criação do
Curso de Engenharia Mecânica nos moldes propostos.  O presidente da reunião abriu o tema para
discussão. O conselheiro Marco Paulo explicou como se deu a construção da proposta na Unidade
Acadêmica Especial  (UAE) de Engenharia,  justificando que a UAE já tem quase toda a estrutura
necessária para funcionamento do Curso de Engenharia Mecânica.  Ressaltou que o curso foi aprovado
por unanimidade na UAE de Engenharia, estando todo o seu colegiado ciente do que o novo curso
acarretará. O conselheiro Thiago Porto disse que a criação do curso é um projeto antigo dentro da
UAE, que possui professores com formação específica na área. Disse que não esperava que o relator se
posicionasse contra a criação do curso, o qual trará muitos benefícios, principalmente no cenário em
que a Regional pode se tornar uma nova universidade. Justificou que o projeto está articulado com o
Curso de Matemática Industrial, visando fortalecê-lo, evitando a evasão; a proposta está vinculada à
redução de vagas no Curso de Matemática Industrial  e na reformatação dos cursos. Manifestou-se
contra o parecer do relator no sentido de que existem dois movimentos para criação do Curso de
Engenharia Mecânica,  cujos autores deverão tentar fazer um acordo, visto que são duas propostas
robustas e bem detalhadas. O relator também se disse surpreso com ambas as posições, argumentando
que a primeira coisa a ser feita é que as duas UAE envolvidas tentem entrar em acordo. A discussão
não avançava, fazendo com que dois conselheiros solicitassem inclusão de pauta a fim de determinar
se o curso seria criado na UAE de Matemática e Tecnologia ou na UAE de Engenharia. O presidente
da reunião explicou que essa decisão demandaria inclusão de ponto de pauta e, então, encaminhou a
votação para incluir o ponto de pauta para definir se a decisão de qual UAE abrigará o novo Curso será
votada hoje, que recebeu  cinco (5) votos favoráveis, doze (12) votos contrários e nenhuma abstenção,
ficando aprovado que a decisão de qual UAE será responsável pelo novo Curso não seria decidida
nesta  reunião.  O conselheiro  Thiago Porto  disse  que  a  proposta  se  encerrava  aqui  e  que  as  duas
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Unidades se sentarão e apresentarão nova proposta. O conselheiro Marco Paulo solicitou que a decisão
de qual UAE será responsável pelo novo Curso seja ponto de pauta da próxima reunião ordinária. O
presidente  da  reunião  observou que  as  duas  UAE deverão  tentar  entrar  em entendimento  e  após,
havendo tempo hábil para nova análise de parecerista, o processo será discutido na próxima reunião. O
presidente da reunião encerrou a discussão dizendo que na próxima reunião haverá a decisão de quem
encabeçará  o  projeto. Passou  a  palavra  ao  conselheiro  Nilton  Luís  Moreira,  relator  no  processo
3070.012413/2017-65  que  trata  de  proposta  de  renovação  de  convênio  a  ser  firmado  entre  a
Universidade Federal de Goiás e o Centro Médico Cirúrgico de Catalão Ltda.  O relator leu o seu
parecer. Após as discussões, o presidente da reunião colocou o parecer em votação, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade. Na sequência, apresentou para discussão o resultado final da avaliação dos
protocolos  de  interesse  de  afastamento  total  para  qualificação  dos  técnicos  administrativos  em
educação da Regional Catalão para o ano de 2018. Encerradas as discussões colocou em votação,
sendo o resultado homologado por unanimidade. Passou ao próximo ponto da pauta, procedimentos
para reserva de salas  de aulas no térreo dos blocos didáticos,  com a justificativa de pessoas com
mobilidade reduzida e também, professores sem salas para dar suas aulas. A conselheira Élida Alves
explicou que alguns coordenadores de cursos reservam todas as salas para pessoas com necessidades
especiais, e, outra situação, é a reserva de sala de aula sem o uso efetivo, ficando a mesma, quase
sempre  ociosa.  O  conselheiro  Rogério  Bianchi  disse  que  no  seu  curso  alguns  professores  não
conseguem salas disponívesis para suas aulas. A conselhira Élida Alves sugeriu que a justificativa para
sala no térreo passe a ser feita com o detalhamento do nome da pessoa que apresenta dificuldades de
mobilidade  e  que a  solicitação passe  pelo  Subsistema Integrado de Atenção à  Saúde do Servidor
(SIASS). Para a segunda situação, propôs que  servidor/a da Guardiã, passe nas salas todos os dias e
verifique se há salas desocupadas.  Após as  discussões,  ficou definido que haverá reunião com os
chefes de UAE, na próxima terça-feira, às quinze horas e trinta minutos (15h30min) na sala da CAF.
Solicitou que cada chefe de UAE faça um levantamento das salas disponíveis na sua Unidade.  O
conselheiro Alberthmeiry Teixeira sugeriu que sejam notificadas as salas vazias e depois o Conselho
Gestor decide como proceder. Assim, ficou definido que após três (3) vezes que a sala for encontrada
sem uso, o chefe da UAE será notificado para explicar o motivo. A conselheira Maria Marta Lopes
sugeriu sobre a reserva de sala para pessoa com dificuldade de mobilidade, ao invés de passar no
SIASS  passe  no  Núcleo  de  Acessibilidade.  O  conselheiro  Marco  Paulo  sugeriu  informar,  via
memorando  circular,  às  UAE  que  foi  tomada  essa  decisão  no  Conselho,  dando  oportunidade  às
coordenações de cursos se adequarem. Quanto à questão das salas para o Curso de Ciências Sociais, o
conselheiro Thiago Porto ficou de verificar a disponibilidade de uma sala e confirmar; o conselheiro
Marco Paulo se comprometeu a disponibilizar uma sala; o conselheiro Gilmar Alves vai verificar a
disponibilidade da sala de cartografia.  A seguir,  o presidente passou a palavra à conselheira Lana
Ferreira de Lima, para discussão do próximo ponto de pauta, reserva dos auditórios. A conselheira
Lana Ferreira solicitou que quando não for utilizar os auditórios, que as reservas sejam canceladas
junto à Coordenação de Extensão e Cultura. Solicitou também que não seja permitida entrada com
alimentos  e  bebidas.  O conselheiro Gilmar Alves  sugeriu que as  reservas  sejam confirmadas com
antecedência  de  setenta  e  duas  (72)  horas  e  caso  não  desmarque,  que  a  pessoa  solicitante  seja
responsabilizada pelas despesas decorrentes. Foi acatada a sugestão do professor Gilmar Alves, sendo
que a não confirmação de utilização do espaço implicará no cancelamento do agendamento e, caso
ocorra  reserva  confirmada  em que não  ocorra  a  utilização,  a  UAE a  que  o  servidor  responsável
pertencer deverá arcar com as despesas referentes à reserva. A conselheira Maria Marta Lopes sugeriu
que seja feita também uma campanha de preservação do patrimônio público.  Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e seis minutos (17h06min) e eu, Tânia Maria Tartuci,
lavrei  a  presente  ata  que  depois  de  lida  e  aprovada  será  assinada  por  mim,  pelo  Presidente  dos
trabalhos e pelos conselheiros presentes à sua discussão e aprovação. __________________________
Presidente do Conselho: Thiago Jabur Bittar                                                                         
Conselheiros:
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo ____________________________________________________
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Alexander Meireles da Silva                                                                                                                    __________  
Denis Rezende de Jesus ______________________________________________________________
Élida Alves da Silva                                                                                                                     ________________  
Elizabeth Franco da Cruz _____________________________________________________________
Emival Pedroso da Silva Filho _________________________________________________________
Geraldo Sadoyama Leal ______________________________________________________________
Gilmar Alves de Avelar ______________________________________________________________
Isac Thavares da Silva _______________________________________________________________
Lana Ferreira de Lima _______________________________________________________________
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                           __________  
Maria Helena de Paula _______________________________________________________________
Maria Marta Lopes Flores _____________________________________________________________
Maria Terezinha do Prado                                                                                                                        __________  
Nilton Luís Moreira                                                                                                                     ________________  
Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                       __________  
Thiago Porto de Almeida Freitas ________________________________________________________
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