
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALAO/UFG, REALIZADA
NO TRINTA DE SETEMBRO DE 2015

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 20 minutos, no Auditório
“Congadas”, da UFG/Regional Catalão, reúnem-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,  Ana  Paula
Pinheiro Zago,  Alexandre de Assis Bueno, Élida Alves da Silva, Fátima Pacheco de Santana Inácio,
Lincoln  Lucílio  Romualdo,  Marco  Paulo  Guimarães,  Nilton  Luís  Moreira,  Paulo  Henrique  Silva
Azevedo,  Regma  Maria  dos  Santos,  Renata  Alessandra  Evangelista,  Ronaldo  da  Silva,  Roberto
Ferreira Tavares, Serigne Ababacar Cisse BA, Thiago Porto de Almeida Freitas e Wilson Kiffer Soares
Junior.  Os conselheiros  Denis  Rezende de Jesus,  Luanna Lopes  Lobato  e  Maria  Helena de Paula
justificaram suas ausências. Os conselheiros Antônio Carlos de Oliveira Júnior e Wender Rodrigues de
Siqueira não compareceram. Havendo quórum, o Prof. Lincoln em substituição ao Prof. Thiago Jabur
inicia a sessão justificando a ausência temporária do Prof. Thiago Jabur e ausência dos Professores
Denis Rezende de Jesus e Maria Helena de Paula.  Ponto 1. O Prof. Lincoln faz o informe sobre a
Assembléia Universitária ocorrida no dia 28/09/2015 ocorrida na Regional Catalão. Posteriormente,
ele informa sobre a reunião ocorrida com o Governador Marconi Perillo juntamente com o magnífico
reitor da Universidade Federal de Goiás, Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral com representação
da  Regional  Catalão  (RC)  pelos  professores  Denis  Rezende  e  Elida  Silva.  A Profa.  Elida  faz
explanação sobre a reunião com o Governador. Em seguida é informado a solicitação da indicação de
um membro para o Conselho Editorial do jornal UFG que foi encaminhada a todas UAEs. Próximo
informe foi a implantação da sinalização por meio de totens localizados no Campus I da RC. Também
foi passado o informe do atendimento do Secretário de Saúde e Prefeito Municipal de Catalão em
ceder o servidor Caio Flávio Castro e Macedo, médico urologista, para a RC como medida de apoio
para a implantação do curso de Medicina. E último informe foi sobre o show com o músico Paulinho
Pedra Azul que aconteceu com sucesso no dia 25/09/2015. A Profa. Fátima pede inversão dos pontos
de pauta pedindo para o sexto ponto passar a ser o segundo ponto de pauta. Os professores Alexandre
de Assis  Bueno e Regma pedem para passar  informes.  A Profa.  Regma faz o convite  para  todos
participarem do Simpósio de Nacional de História e do Segundo Encontro Nacional dos Mestrados
Profissionais em História.  O Prof.  Alexandre de Assis Bueno junto com o Prof.  Nilton fazem um
informe sobre a questão do espaço entre a química e psicologia no bloco K. O Professor Alexandre
relata que alguém que esteve presente na Reunião do Conselho distorceu a discussão realizada no
período da tarde sobre os espaços e, na noite do mesmo dia, enviou mensagem aos professores do seu
curso alegando que a Prof.ª Élida não havia autorizado a negociação dos espaços do Bloco K entre a
Psicologia e a Química. O Prof. Nilton alega que a Prof.ª Élida não poderia autorizar, ou não, uma vez
que não se estava discutindo o espaço da casa dela. Houve destaque sobre o perigo das pessoas se
utilizarem das informações do conselho para fortalecimento de um posicionamento pessoal, além do
repasse de informações diferentes das que foram produzidas na reunião. Esta situação foi identificada
como uma questão ética e colocada em ata para que fundamente discussões futuras. O Prof. Ronaldo
faz o convite para o “Fala Professor”, um encontro Nacional da Área de Licenciatura do dia 09 a
12/10/2015.  O Prof.  Lincoln  pede  apreciação das  atas  de  26/08/2015 e  01/09/2015,  sendo ambas
aprovadas por todos conselheiros presentes, havendo somente uma abstenção. O Prof. Thiago Jabur
retoma a  presidência  do  conselho.  Todos  conselheiros  acatam a  solicitação  de  alteração  de  pauta
pedida pela Profa. Fátima. A Profa. Fátima da UAE de Educação faz esclarecimentos em relação a
importância da existência do laboratório de ciências da natureza para o curso “Educação do Campo” e
esclareceu que  existe  a  verba  para  a  criação do laboratório,  mas  não existe  o  espaço físico  para
implantação do mesmo. A Profa. Heloísa Vitória de Castro faz explanação sobre o curso “Educação do
Campo”. O Prof. Thiago Porto indaga se as aulas de laboratório do curso “Educação do Campo” não
poderiam ser  realizadas  em laboratórios  dos  cursos  que  já  possuem laboratórios  da  área.  O Prof.
Lincoln  responde  a  dúvida  do  Prof.  Thiago  Porto  dizendo que  sim,  os  laboratórios  existentes  na
Regional poderiam atender o curso “Educação do Campo”, mas que não houve negociações anteriores
entre as partes interessadas. O Prof. Serigne fala sobre os recursos que chegam a Regional e acabam
sendo perdidos e levanta a questão da existência de vários laboratórios na Regional e se a UAE de
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Educação não havia vislumbrado isso anteriormente. O aluno Danilo do curso “Educação do Campo”
reivindica  o  direito  dos  alunos  terem  o  laboratório.  O  Prof.  Marcos  diz  que  eles  precisam  de
laboratório de ensino e que as outras áreas não vislumbram isso e que a UAE de Educação possui
espaço, mas que está ocupado pelo curso de Biologia. O aluno Wilson aconselha que uma saída seria a
utilização dos laboratórios existentes ou um convênio com instituições externas para o fornecimento
do espaço e argumenta sobre o estudo de uma forma para evitar a perda de recursos. O Prof. Alexander
Meireles diz que não vota em nenhum encaminhamento sem antes saber as reais situações dos espaços
existentes e laboratórios, inclusive levanta a questão do LEGER, mas diz que reconhece a importância
da implantação do laboratório.  A Profa.  Fátima diz  que a UAE de Educação foi  pressionada pela
Sandramara em fazer o projeto e concorrer ao edital do curso “Educação do Campo” e exige uma
solução da Regional.  E diz  que Prof.  Orlando fez um compromisso de estudar a possibilidade de
levantar um Bloco a cada ano para melhoria de espaços na Regional Catalão. O Prof. Lincoln explica
ao aluno Wilson que o recurso precisa ser investido dentro da Universidade e não em espaços externos.
O Prof. Marco Paulo diz que o curso não deve aceitar o posicionamento da Reitoria de perder os
recursos e sugere a utilização de uma sala no Bloco Didático até que a anatomia desocupe o espaço
deles.  O Prof.  Thiago Porto sugere que a  UAE de educação entre  em contato com as  UAEs que
possuem  os  laboratórios  já  existentes  para  que  já  comecem  as  aulas  e  os  alunos  não  sejam
prejudicados. O Prof. Lincoln diz que não é tão simples, pois é necessário que criar condições para que
os equipamentos sejam instalados e para isso é necessário que haja o espaço. A Profa. Elida comenta
que a readequação não pode ser feita no Bloco Didático por ser um local comum de aulas. A Profa.
Regma diz que a UAE de História e Ciências Sociais cederam espaços no Bloco E durante 6 anos a
outras UAEs e que todas UAEs precisam ser parceiras. O Prof. Nilton explana que é uma ingenuidade
ficar discutindo sem ter as propostas. A Profa. Ana Paula diz que o problema de espaço na Regional é
antigo e que essa questão precisa ser discutida como um todo dentro da Regional. A Profa. Ana Maria
diz  que  todas  UAEs  possuem ambições  de  melhoramentos  em seus  cursos,  mas  que  deve  haver
solidariedade entre essas e que UAE de Educação não precisa fazer proposta e sim precisa de auxílio
na solução de um problema que já  existe,  pedindo que a  Profa.  Elida realize  a  intermediação da
questão do espaço, já que a prefeitura da Regional seria a responsável pelos espaços. A Profa. Elida
explana que diversas requisições de espaço chegam à Coordenação de Administração e Finanças da
Regional, mas que ela não possui dados concretos para iniciar uma discussão sobre o assunto e que já
foi proposta a criação de uma comissão que faça estudos sobre os espaços da Regional e apresente
encaminhamentos. O Prof. Ronaldo diz que ficou desconfortável em relação a fala da Profa. Fátima,
por esta ter afirmado, em pé e enfaticamente, que o conselho não se esforçava para encontrar uma
solução para  o problema do laboratório de  ciências  da natureza.  O aluno Wilson diz  que alguém
precisa ser desalojado de algum espaço. O Prof. Lincoln e o aluno Wilson sugerem que uma sala do
Bloco H ou I seja desocupada para criação do laboratório do curso de “Educação do Campo” e assim
ele  seja  instalado  definitivamente  e  que  essa  sala  desocupada  seja  levada  para  o  Bloco  Didático
temporariamente. A Proposta da Profa. Elida é que um dos laboratórios da UAE de Educação, que não
apresente demandas de readequação, seja alocado provisoriamente no  Bloco Didático. O Prof. Thiago
Porto,  diz  que  qualquer  mudança  de  espaço  físico  precisa  ser  estudado  por  uma comissão.  Prof.
Alexandre de Assis Bueno diz que esperar o estudo de uma comissão é desgastante para quem passa
pelo problema e que isso deveria ser resolvido dentro do Conselho Gestor o mais rápido e propõe a
alteração do Bloco K, para doutorado da Química e criação do laboratório de “Educação do Campo”.
Uma nova proposta é dada pelo Prof. Thiago Jabur para que haja uma discussão entre todos os cursos
que utilizam o Bloco K. É colocado como encaminhamento a votação de duas propostas a da Profa.
Elida e a do Prof. Alexandre de Assis Bueno, tendo como proposta aprovada a da Profa. Elida com 11
votos a favor, 01 voto para a proposta do Prof. Alexandre de Assis Bueno e 03 abstenções.  Ponto 3.
Colocado em aprovação o processo de cooperação técnica do Prof. Cássio Santos Melo, do curso de
História da Universidade Federal do Acre para a UAE de História e Ciência Sociais da RC durante o
período  de  02  anos.  Aprovado  por  unanimidade.  Ponto  4.  Transferência  de  veículos  com pouca
utilização pela RC para outras Unidades ou Regionais devido ao alto custo de manutenção para a
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Regional.  Aprovado por Unanimidade.  Ponto 5.  Utilização de um dos micro ônibus existentes  na
Regional para trabalho de campo. Aprovado por Unanimidade. Ponto 6. Transferência do LEGER do
anexo  para  uma  sala  de  aula  enquanto  a  comissão  estuda  um novo  espaço  para  sua  utilização.
Aprovado por Unanimidade. Ponto 7. Deliberado por unanimidade a decisão da comissão do Centro
de  Convivência  que  chegou a  um consenso e  mudou o  plano diretor  de acordo com a  discussão
realizada  com o CEGEF.  Ponto 8. Criação  da  comissão  para  estudo sobre  os  espaços  físicos  da
Regional Catalão. A Profa. Elida, apresenta a proposta de que na composição seja contemplado um
representante por grande área do conhecimento sugerindo os seguintes nomes,  Lincoln Romualdo
(Ciências Exatas e da Terra), Adriana Freitas Neves (Ciências Biológicas), Heber Martins de Paula
(Engenharias), Alexandre de Assis Bueno (Ciências da Saúde), Ana Paula Pinheiro Zago (Ciências
Sociais  Aplicadas),  Alexander  Meireles da Silva (Letras,  Linguística e  Artes) e  Regma Maria  dos
Santos (Ciências Humanas). O Prof. Lincoln pede que seja incluído o nome do técnico Sérgio Idalino,
como representante dos técnicos. Posteriormente é incluso também como representante dos alunos o
discente Emival Pedroso da Silva Filho. Aprovado por Unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, a
reunião é encerrada às 17 horas e 10 minutos e eu, Márcio Antônio Duarte, Chefe de Gabinete da
UFG/RC, 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 _____________________________________________________________
Elida Alves da Silva _________________________________________________________________
Denis Rezende de Jesus ______________________________________________________________
Fátima Pacheco de Santana Inácio ______________________________________________________
Lincoln Lucílio Romualdo ____________________________________________________________
Marco Paulo Guimarães ______________________________________________________________
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 ________________________________________________________
Wilson Kiffer Soares Júnior ___________________________________________________________
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