CARTA MEMÓRIA DO SEMINÁRIO DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇA INSTITUCIONAL

A Universidade Federal de Catalão/UFCAT, em processo de desmembramento
da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão – UFG/RC tem observado a
elevação dos índices de violência dentro e no entorno de suas dependências.
Registra-se, diuturnamente, vários casos de furtos, roubos e atos libidinosos e
violentos contra nossas alunas e alunos, principalmente, contra as mulheres.
Considerando os princípios e metas da Gestão 2018/2021, tais como: a) zelar
pelo patrimônio público como direito coletivo; b) fortalecer as ações de promoção de
segurança, investindo na promoção de capacitação dos profissionais que atuam nesta
área, dentre outros. Considerando ainda a realização da pesquisa, cadastrada sob o
número 4762, denominada, Análise de Desenvolvimento Institucional da Regional
Catalão Universidade Federal de Goiás: Enfrentamento de Mudanças Políticas,
Administrativas e Financeira - Gestão 2018-2021, apresentada pelos atuais dirigentes,
foi proposta a realização do presente seminário.
O evento teve como objetivo geral discutir públicas políticas e ações de
segurança na Universidade Federal de Catalão/UFCAT (UFG/RC).
Especificamente, ele objetivou:
a) Iniciar as discussões relativas à implementação de uma política eficiente e
efetiva para nortear a adoção de medidas preventivas e inibidoras de violências
nos diversos espaços da UFCAT (UFG/RC);
b) Contribuir para construção de soluções para problemas de segurança junto
à comunidade universitária;
c) Estreitar a relação com os órgãos de segurança da cidade de Catalão;
d) Propor estratégias de enfrentamento para a elevação dos índices de violência
dentro e no entorno de suas dependências da UFCAT/UFG/RC.
O evento foi desenvolvido por meio da realização de reuniões de trabalho,
grupos de discussão temática e conferência, nas dependências da UFCAT (UFG/RC)
e em instituições de segurança pública de Catalão – GO, tendo como convidado o
Prof. Dr. Ricardo Barbosa de Lima, Secretário de Direitos Humanos e Segurança da
UFG. O professor convidado é doutor em Ciências Sociais, tendo lecionado em cursos de
graduação e pós-graduação. Ele é integrante do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar
em Direitos Humanos/Mestrado (PPGIDH/PRPG) do NDH/UFG. Dentre as pesquisas

realizadas se destacam: a) Memória da Luta por Direitos Humanos em Goiás; b)
Desenvolvimento e Conflitos Ambientais em Goiás; e c) Violências, Conflitos e Crimes:
subsídios para a formulação das políticas de segurança da UFG.
Durante o evento foram realizadas as atividades abaixo relacionadas:

Dia 13 de junho de 2018

a) Reunião com a equipe diretiva;
b) Reunião com os coletivos da UFCAT(UFG/RC) e representações sindicais;
c) Conferência: Direitos Humanos e Segurança Institucional.
Dia 14 de junho de 2018
a) Reunião com o Comando do 18º Batalhão de Polícia Militar – Catalão – GO;
b) Treinamento da Equipe de Monitoramento e Filmagem;
c) Palestra do professor convidado, no Conselho Gestor da UFCAT (UFG/RC).
Na ocasião foram debatidos diversos aspectos concernentes ao tema, sendo
apresentadas as seguintes ações propositivas e saneadoras, que se consideradas
oportunas, serão implantadas pela UFCAT (UFG/RC):
a) Investimento no sistema de monitoramento e iluminação da UFCAT
(UFG/RC);
b) Treinamento contínuo da equipe de monitoramento e implantação do
aplicativo Minha UFG;
c) Tratativas com a PM, visando garantir o reforçamento do policiamento
ostensivo no entorno dos Campis I e II (Saúde), nos horários de pico;
d) Fechamento da via pública que se tornou os acessos entre o portão da Av.
Doutor Lamartine Pinto de Avelar e o portão da Rua Goiandira, com a
colocação de blocos de cimento, que restrinjam o acesso ao campus,
limitando a entrada e a saída pelo mesmo portão;
e) Implantação do portão lateral para pedestres, conforme solicitado pelas
alunas e alunos, se aprovado pela comunidade acadêmica;
f)

Tratativas com a Prefeitura Municipal no sentido de garantir a reposição das
lâmpadas dos postes de iluminação pública e limpeza de terrenos baldios
nas imediações da UFCAT (UFG/RC);

g) Realização do Seminário sobre Políticas de Redução de Danos como
medida de enfrentamento ao uso abusivo de álcool e outras drogas nas
dependências da UFCAT/UFG/RC, dentre outras.

Após dois meses de realização do seminário observou-se: a redução do
registro de ocorrências policiais no espaço interno e nas imediações da
UFCAT/UFG/RC; observou-se ainda o aumento do policiamento preventivo no entorno
da universidade; efetivou-se a troca de experiência entre nossa equipe de segurança e
a PM, objetivando o planejamento de ações preventivas.
Entendemos que o Seminário de Direitos Humanos e Segurança Institucional
representou um marco importante na implantação de políticas públicas que atendam
às necessidades de preservação dos direitos humanos e segurança no âmbito
institucional de nossa Universidade.
Sendo assim, a presente carta, memória do evento, está sendo disponibilizada
na página da UFCAT/UFG/RC, visando a ampliação dessa reflexão ao ponto de
estabelecer tratativas no sentido de implantar ações saneadoras e atender aos
anseios

da

comunidade

acadêmica,

com

a

participação

dos

segmentos

representativos de nossa instituição.
Aproveitamos a oportunidade para fazer uma consulta pública relativa à
instalação de um portão de pedestres entre o bloco didático II e o Restaurante
Universitário, compromisso assumido pela Direção da Regional Catalão, durante a
realização do presente Seminário.
Para tanto, nós o(a) convidamos a manifestar sua opinião independentemente
de qual seja ela. O processo é simples, basta acessar o link abaixo e registrar sua
opinião. De posse dos dados coletados a Direção da Regional Catalão pautará o
assunto para debate e referendo do Conselho Gestor. Se a implantação do acesso
lateral for autorizada, o portão será construído ainda no semestre 2018/2.
Link para acesso à consulta: https://goo.gl/forms/YKFd26YjHWTmvhNM2
Participe da construção de nossa universidade, manifeste sua opinião! A
Direção da UFCAT/UFG Regional Catalão o(a) agradece, muito obrigado pela
participação. Muito obrigado(a)!

EQUIPE DIRETIVA – UFCAT/UFG
GESTÃO 2018-2021

