
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALAO/UFG, REALIZADA
NO DIA DEZESSEIS DE DEZEMBRO DE 2015

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 21minutos, 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, Marco
Paulo Guimarães, Maria Helena de Paula, Nilton Luís Moreira, Paulo Henrique Silva Azevedo, Regma
Maria dos Santos, Renata Alessandra Evangelista, Roberto Ferreira Tavares, Ronaldo da Silva, Serigne
Ababacar Cisse Ba e Thiago Porto de Almeida Freitas. Estavam presentes, ainda, com direito a voz, as
Professoras Juliana Pereira de Araújo e Elis Regina da Costa. Havendo quórum, o presidente iniciou a
reunião, solicitando permissão para inclusão de uma pauta solicitada pela conselheira Fátima Pacheco,
a respeito de uma solicitação vinda do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDUC); outra
inclusão solicitada pelo conselheiro Marco Paulo Guimarães, a respeito de troca de representante no
Conselho Universitário (CONSUNI) e uma terceira inclusão solicitada pelo conselheiro Thiago Porto
sobre  a  possibilidade  de  criação  da  Comissão  de  Avaliação  Docente  (CAD)  por  cada  Unidade
Acadêmica Especial (UAE), que, segundo ele, na minuta de resolução prevê as CAD´s no âmbito de
cada UAE, o que deve agilizar os trâmites dos processos de estágio probatório e de progressão dos
docentes. O  Presidente  da  reunião  informou  que  os  dois  últimos  pontos  da  pauta  já  foram
solucionados, retirando-os da listagem. Passou um vídeo com a servidora recém nomeada na área de
relações públicas, Lílian Mariano Alves, se apresentando. Em relação ao orçamento para o ano de dois
mil e dezesseis, convidou a conselheira Élida Silva para falar. Esta disse que participou pela primeira
vez de uma reunião do Conselho de Curadores, como conselheira, e que a proposta orçamentaria é
apresentada,  sem muita opção de opinar ou alterar.  Disse que o valor de oitocentos e cinquenta e
quatro  milhões,  quinhentos  e  sessenta  e  cinco mil  e  vinte  e  um reais  (R$ 854.565.021,00)  ficam
restritos ao pagamento de pessoal e detalhou as demais rubricas. Disse que espera poder participar do
modelo que distribui verbas para as Regionais, para entender melhor como funciona a distribuição dos
recursos. O  Presidente  convidou  a  Professora  Juliana  Pereira  de  Araújo,  atual  coordenadora  da
incubadora social para falar sobre as metas e planos da nova gestão, assumida após a remoção do então
coordenador Maico Roris Severino. A Professora Juliana explicou que a Professora Elis Regina da
Costa  é  parceira  nesta  empreitada  e  fez  um  relato  do  que  existe  atualmente  na  Incubadora  de
Empreendimentos  Sociosolidários  (INESOL).  Disse  que  inicialmente  a  incubadora  priorizava
empreendimentos  na  área  de  inovação  tecnológica,  mas  pretendem  passar  a  trabalhar  com
empreendedorismo social, formação de lideranças e cooperativismo. Além disso, pretendem ampliar as
atividades  no  sentido  da  incubação  de  empreendedorismo  nesta  Regional.  Pediu  o  apoio  da
Coordenação de Extensão e Cultura e a colaboração de todos para pensar novos projetos. Para 2016 já
tem novas  demandas  em  gestação  e  que  precisam  de  bolsistas  das  diversas  áreas  das  Unidades
Acadêmicas Especiais da Regional. Agradeceu ao Diretor Thiago Jabur e à Coordenadora de Extensão
e Cultura Renata Evangelista, publicamente pelo apoio que tem recebido e disse que vai fazer uma
relação das atuais necessidades da INESOL. Disse que a INESOL estava articulada anteriormente,
junto com a Incubadora Athenas, na Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia (CITT) e
hoje está sem espaço pois o Professor Marcelo Henrique Stoppa, coordenador da CITT, não vendo na
INESOL um caráter de incubação tecnológica, solicitou a desocupação da sala. O Presidente, como
último informe,  apresentou o calendário das reuniões do Conselho Gestor que deverão acontecer no
decorrer do próximo ano, dizendo que o enviará aos conselheiros, juntamente com o calendário das
demais Câmaras da Regional Catalão. A Conselheira Regma Maria dos Santos pediu a palavra para
relatar uma infestação de ratos existente no Departamento de História e Ciências Sociais e solicitou
providências. O Presidente disse que em fevereiro acontecerá um evento relacionado aos cães, onde
serão distribuídas cartilhas e prestados esclarecimentos à comunidade acadêmica para que não deêm
alimentos aos mesmos. A conselheira Élida Silva explicou que uma das dificuldades é que o edital para
combate às pragas está vencido e sugeriu colocar o assunto como ponto de pauta para as reuniões que
acontecerão no ano de 2016.  O conselheiro Getúlio  Nascentes  interveio dizendo que não dá para
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esperar fevereiro, que o cheiro está insuportável e que precisaria fazer uma desrratização de imediato.
O conselheiro Alexandre Bueno sugeriu fazer o controle de pragas naquele prédio, tentar retomar o
controle no espaço e pedir que o pessoal responsável pela limpeza do local recolham os alimentos
encontrados no chão. O conselheiro Ronaldo da Silva disse que esse assunto não deve ser discutido
neste conselho e que a Direção tem que afirmar a sua  autoridade. A conselheira Regma dos Santos
disse que outro assunto a discutir é a questão da informática, pois seus alunos precisam de internet e
rede social para desenvolver suas atividades. O Presidente informou que basta solicitar ao Centro de
Recursos Computacionais (CERCOMP), desde que devidamente justificada a necessidade de uso em
pesquisa  acadêmica,  que  os  Internet  Protocol (IP)s  serão  liberados  para  as  máquinas  específicas.
Alguns  conselheiros  lembraram  que  o  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades  Acadêmicas
(SIGAA) tem uma ferramenta específica de comunicação com o aluno. O conselheiro Nilton Moreira
pediu esclarecimentos sobre o orçamento, pois a  Unidade Acadêmica Especial (UAE) de Física e
Química teve equipamento no valor de sete mil reais lançado, estranhamente, em seu centro de custos.
A conselheira Élida Alves disse que são os equipamentos do Curso de Engenharia Civil, mas já foram
retirados do centro de Custos da UAE de Física e Química. O conselheiro Lincoln Romualdo disse que
a diligência no Curso de Engenharia Civil é uma prioridade, mas que um terço (1/3) do material já
estava  empenhado àquela  ocasião.  Disse que a  discussão hoje é  internet  para acessar  rede social,
enquanto  alguns  cursos  estão  sem  reagente  para  seus  laboratórios,  pois  o  recurso  financeiro  foi
utilizado para fornecimento de internet. A conselheira Élida Silva disse que duas de suas metas para
2016 são mudar o período do fluxo de compras e tentar estruturar o Departamento de Contabilidade e
Finanças (DCF) da Regional Catalão, este último para que a Regional se torne uma unidade gestora e
executora. Passando ao segundo ponto da pauta, o Presidente colocou em discussão, e, em seguida, em
votação, a ata da reunião realizada no dia 25/11/2015, a qual foi aprovada com o registro de duas (2)
abstenções. Na  sequência,  o  Presidente  pediu  inversão  de  um  ponto  da  pauta,  para  antecipar  a
discussão sobre a instalação da tenda do Curso de Educação Física, que foi aceita pelos conselheiros.
Assim,  o  conselheiro  Alexandre  Bueno  apresentou  as  respostas  às  dúvidas  colocadas  na  reunião
anterior, a respeito da instalação da tenda no Complexo Poliesportivo do Curso de Educação Física.
Após as discussões, o Presidente da reunião colocou em votação a instalação da tenda no Complexo
Poliesportivo do Curso de Educação Física, que foi aprovada por unanimidade. A seguir, passou ao
ponto da avaliação das  coordenações  da Regional  Catalão,  esclarecendo que  a  equipe  da Direção
resolveu fazer uma síntese das atividades de 2015 realizadas pelas coordenações e assim poder receber
sugestões de mudanças. Convidou a conselheira Élida Silva, a qual iniciou dizendo que tem problemas
em seu setor, um pouco em decorrência da falta de pessoal, mas de modo geral a estrutura está boa.
Disse que, para o próximo ano, a meta é mudar o período de compras, estruturar o DCF, contratar
pessoal e adquirir equipamentos e ferramentas para o setor de manutenção. Dando prosseguimento, o
Presidente da reunião convidou o conselheiro Lincoln Romualdo, o qual iniciou sua fala justificando
que as vezes não participa das reuniões em razão da imensa demanda relativa à sua pasta, que foge ao
âmbito pedagógico indo até o âmbito social. Sugeriu que sejam reavaliados os Projetos Pedagógicos de
Cursos  (PPCs)  e  a  necessidade  da  existência  dos  pré-requisitos.  Fez  um  resumo  das  atividades
desenvolvidas  neste  ano,  que englobam, junto à  coordenação de graduação,  a  rotina acadêmica,  a
coordenação de estágio, a coordenação de monitoria e o núcleo de acessibilidade.  Antes de concluir
informou que esteve na Câmara dos Deputados, em Brasília, para discutir a realidade da Regional
Catalão, enquanto campus localizado fora da sede, sendo um campus semiconsolidado. Na sequência,
o Presidente deu início à inversão da pauta, passando a palavra à conselheira Fátima Pacheco, a qual
informou que recebeu um documento da subcoordenadora do PPGEDUC, solicitando ao Conselho a
emissão de um expediente para o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduaçaõ, solicitando que  publique
uma nota de esclarecimento em nome da Pró-Reitoria, a respeito do processo seletivo simplificado
para professor visitante ou professor e pesquisador visitante estrangeiro – Edital 55/2015. A finalidade
dessa nota é isentar o nome do coordenador do PPGEDUC, Wolney Honório Filho,  de acusações
ofensivas, difamatórias e caluniosas que vem sofrendo por parte do candidato desclassificado, Carlos
Antônio Gomes, que também levanta suspeição sobre esta Universidade e o citado processo seletivo.
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Após as discussões, o Presidente da reunião colocou em votação a sugestão de enviar um memorando
ao  Reitor  com  cópia  ao  Pró-Reitor  de  Pós-Graduação,  que  foi  aprovado  por  unanimidade.  Na
sequência,  o  Presidente  deu  início  ao  ponto  de  pauta  solicitado  pelo  conselheiro  Marco  Paulo
Guimarães,  explicando  que  a  representação  no  CONSUNI  é  por  Unidade  e  que,  conforme  a
configuração das UAEs nesta Regional, o Professor Marcos Bueno era o suplente do Professor Marco
Paulo Guimarães,  representante,  até  então,  da área de Engenharia  e  Administração.  O conselheiro
Marcos  Paulo  explicou  que,  com  a  desvinculação  dos  Cursos  da  área  da  Administração  e  a
representação no CONSUNI sendo por área, não se justifica mais a presença do Professor Marcos
Bueno como suplente, sugerindo o nome do Professor Wellington Andrade da Silva como seu suplente.
O conselheiro Alexandre Bueno questionou se com o acréscimo da UAE de Gestão e Negócios o
recomendável não seria fazer uma nova distribuição das representações. A conselheira Élida Alves
explicou que ao final dos dois anos de representação é que essa nova distribuição será discutida. Após
as discussões, o Presidente colocou em votação  a indicação do Professor Wellington Andrade da Silva,
do Curso de Engenharia Civil/RC, para suplente do representante da área de Engenharia da Regional,
no CONSUNI, que foi aprovada por unanimidade. A conselheira Élida Alves solicitou inclusão de um
quarto ponto de pauta, a respeito de uma doação que  o Senhor Haley Margon Vaz pretende fazer para
a Regional Catalão. Tendo sido aceita a inclusão, ela explicou que ele apresentou a ela uma proposta
de  doação  para  construir  uma de  rampa  de  acesso  à  quadra  coberta  do  Campus  I,  para  recapear
6.928,42 (seis mil novecentos e vinte e oito vírgula quarenta e dois) metros quadrados em CBUQ para
pavimentação do Campus I com a respectiva sinalização, 3.478 (três mil quatrocentos e setenta e oito)
metros  quadrados  de  pavimentação  em Concreto  Betuminoso  Usinado  a  Quente  (CBUQ)  para  o
Campus II e mudas para arborização dos referidos câmpus da Regional Catalão.  Em  votação, os
conselheiros  aprovaram  por   unanimidade  a  proposta  de  doação  apresentada.  Na  sequência  a
conselheira Maria Helena fez um resumo das atividades anuais de sua coordenação, enumerando as
metas planejadas para 2015 e os resultados alcançados. Disse que quer uma comissão do  Programa
Bolsas de Licenciatura (PROLICEN) na Regional para o ano de 2016 e falou sobre os programas de
pós-graduação  stricto  sensu da  Regional.  A seguir,  a  conselheira  Renata  Evangelista  falou  das
atividades de extensão e de cultura, separadamente e dos editais aos quais concorreram. Disse que tem
como meta trazer o Projeto Música no Campus para esta Regional e que para o mês de março tem
agendado um show com o cantor  Marcelo Barra. Para 2016 disse que é meta, também,  criar o banco
de  professores  avaliadores  do  Programa  de  Extensão  Universitária  (PROEXT),  com  emissão  de
portarias, e, ainda, o fórum de ética na extensão a ser realizado em abril. Disse que no próximo ano
pretende criar uma conta via Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) para locação legalizada do
auditório, cuja verba será gerenciada dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) em um
projeto  de  cultura.  Para   finalizar,  a  conselheira  Maria  Helena  de  Paula  informou  que  amanhã
participará  de  uma  reunião  em  Goiânia  que  discutirá  o  fórum  de  ética  na  extensão,  ao  qual  a
conselheira Renata Evangelista  se referiu.  Nada mais havendo a tratar,  a reunião foi encerrada às
17h36min 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                                                                                                                                    
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                                       
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                           
Maria Helena de Paula                                                                                                                                             
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Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                   
Paulo Henrique Silva Azevedo                                                                                                                              
Regma Maria dos Santos                                                                                                                                         
Renata Alessandra Evangelista                                                                                                                              
Roberto Ferreira Tavares                                                                                                                                          
Ronaldo da Silva                                                                                                                                                        
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                                      
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                           
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