
Transição UFG/UFCAT: últimas informações

Direção da Regional Catalão socializa as últimas informações sobre o processo de transição entre
Regional Catalão/UFG e Universidade Federal de Catalão

A Direção da UFG/Regional Catalão, por meio deste, torna público as últimas informações sobre o
processo de transição UFG/UFCAT:

• As  cinco  novas  universidades  federais  criadas  (Universidade  Federal  de  Catalão,
Universidade  Federal  de  Jataí,  Universidade  Federal  do  Delta  do  Parnaíba,  no  Piauí,
Universidade  Federal  do  Agreste  de  Pernambuco,  em  Garanhuns,  Pernambuco,
Universidade  Federal  de  Rondonópolis,  em  Mato  Grosso),  todas  oriundas  de
desmembramento de campus, serão tutoriadas pelas instituições de origem, ou seja, a UFG
será a tutora da UFCAT e da UFJ;

• Após indicação da tutora será apresentado à Regional uma minuta do Termo de Tutoria, que
se trata do contrato entre as instituições estabelecendo o início do processo, as condições e o
prazo de duração. Esta minuta será debatida para celebração de seus termos e assinatura
entre os reitores da UFG e UFCAT;

• A nomeação do Reitor pro tempore é uma prerrogativa do Ministro da Educação, assim
como todas as nomeações dos reitores das universidades federais, que são feitas através de
lista tríplice apresentada ao Ministro pelas universidades. No caso das novas instituições o
MEC ainda  não apresentou um modelo  oficial  de  indicação,  existindo uma proposta  de
seleção por meio de Edital, no qual professores de qualquer local do Brasil se inscreveriam e
um Comitê de Busca apresentaria uma lista tríplice que seria submetida ao Ministro para
nomeação do reitor e vice-reitor;

• Essa forma de nomeação do reitor pro tempore ainda está como uma sugestão do MEC e é
uma novidade no formato de indicação em instituições desmembradas. Nos últimos 16 anos,
fase em que ocorreu a maioria dos desmembramentos de campus, a indicação do reitor pro
tempore  recaiu  sobre  um  membro  da  comunidade  acadêmica  local,  indicando  que  a
construção  da  nova  instituição  é  uma  prerrogativa  daqueles  diretamente  envolvidos  no
processo;

Diante dessas questões apontadas já temos os seguintes desdobramentos:

• No dia 19 de abril, a convite da Direção da Regional, o reitor da UFG, professor Edward
Madureira  esteve  no  campus  e  se  reuniu  com  Chefes  de  Unidades  Acadêmicas,  com
representantes dos servidores técnico administrativos, docentes e estudantes, ocasião em que
ressaltou que a UFCAT existe de fato, mas que, no momento, ocorre um hiato entre a sanção
e a implantação. Neste período, os atos pertinentes as duas novas universidades, seguem
sendo executados pela UFG, para que não haja um vácuo de decisões. Segundo Edward,
algumas  atividades,  como contratos  com algumas  empresas,  devem seguir  vinculados  a
UFG;  

• Na última reunião do Conselho Gestor, dia 25 de abril, a Direção da Regional apresentou a
proposta de realização de um seminário sobre o processo de transição UFG/UFCAT. Na
ocasião  foi  formada  uma  comissão  composta  pelo  professor  Cláudio  Lopes  Maia
(representando a Direção da Regional), professor Thiago Porto (representando o Conselho
Gestor),  o estudante Emival Pedroso (representante do DACC), o técnico administrativo
Jainer Diogo (representante do Sint-IfesGO), o professor Luiz Nascimento (representante da
ADCAC) e o professor Flávio Alves da Silva (representante da ADUFG), que apresentará do
Conselho Gestor, em reunião extraordinária no dia 16 de maio, o formato deste seminário
para deliberação;



• No dia  15  de  maio,  em agenda  ainda  a  ser  definida,  a  Regional  receberá  a  visita  do
Secretário Nacional de Ensino Superior, Paulo Barone, que virá trazer as informações mais
atualizadas sobre o curso de Medicina e a UFCAT;

• Após a visita do Secretário uma Assembleia Universitária será convocada para socializar
todos os encaminhamentos até o momento.

A Direção da Regional está à disposição de toda a comunidade acadêmica para maiores informações
e reafirma o compromisso de transparência e celeridade nas questões.


