
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E UM DE FEVEREIRO DE 2018

Aos vinte e um (21) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às catorze horas e dezoito minutos
(14h18min), no Auditório Congadas do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação (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: Lorena  Ramos  Freitas  de  Sousa,  Subchefe  da  Unidade
Acadêmica Especial (UAE) de Química; Denis Rezende de Jesus – Vice-diretor; Élida Alves da Silva
– Coordenadora de Administração e Finanças; Emival Pedroso da Silva Filho – representante discente;
Fátima Pacheco de Santana Inácio – Chefe da UAE de Educação; Geraldo Sadoyama Leal – Chefe da
UAE de Biotecnologia; Lana Ferreira de Lima – Coordenadora de Extensão e Cultura; Marco Paulo
Guimarães – Chefe da UAE de Engenharia; Marcos Bueno – Chefe da UAE de Gestão e Negócios;
Maria Helena de Paula – Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação; Nílton Luís Moreira – Chefe da
UAE de Física; Rogério Bianchi de Araújo – Chefe da UAE de História e Ciências Sociais; Ronaldo
da  Silva  -  Chefe  da  UAE de  Geografia;  Serigne  Ababacar  Cisse  Ba –  representante  dos  Órgãos
Suplementares;  Thiago Porto de Almeida  Freitas  – Chefe da UAE de Matemática  e  Tecnologia  e
Thimoteo Pereira da Cruz – suplente do representante dos técnicos administrativos. Estava presente,
com direito a voz, Diana Pereira Coelho de Mesquita - Coordenadora Administrativa de Graduação e
Ismael Ferreira Rosa, substituto do Coordenador de Graduação. A conselheira Maria Terezinha do
Prado e o conselheiro Lincoln Lucílio  Romualdo justificaram suas ausências.  Havendo quórum, o
presidente iniciou a reunião lembrando que esta seria a última reunião da sua gestão e que deixaria a
parte dos informes para o final da reunião,  priorizando a apresentação do Relatório de Gestão do
mandato  2014 a 2018. Elogiou o empenho da Secretária  dos Órgãos Colegiados,  a Assistente  em
Administração Tânia Maria Tartuci,  na redação e encaminhamento das atas dos últimos quatro (4)
anos.  Iniciou a pauta com a deliberação das atas.  Lembrou que na reunião do dia  31/01/2018 foi
discutida a questão de aprovação das atas de quase dez (10) anos atrás, as quais estão sendo redigidas
agora, e que, após as discussões, decidiu-se por aprová-las pelo atual Conselho Gestor. Apresentou
para discussão a ata do dia 18/01/2017 e a seguir a colocou em votação, ficando a mesma aprovada por
unanimidade,  sem correções.  Do mesmo modo,  passou à  discussão  das  atas  dos  dias  27/11/2017,
31/01/2018 e 11/02/2009, nessa sequência, e as colocou em votação, uma de cada vez, sendo as três
aprovadas por unanimidade, sem correções. Apresentou para discussão a ata do dia 19/11/2008 e a
seguir  a  colocou  em  votação,  sendo  a  mesma  aprovada  por  unanimidade,  com  uma  correção.
Apresentou a ata do dia 10/12/2008, a colocou em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade,
sem correção. Na sequência, passou à apresentação do Relatório da Gestão. Fez um breve relato dos
principais pontos do Relatório, justificando que o mesmo já foi disponibilizado eletronicamente. Disse
que as dúvidas poderiam ser esclarecidas no final da apresentação.  Ao final  agradeceu a todos os
servidores  da UFG pelo  trabalho nesses  quatro anos.  Na sequência,  o  conselheiro  Denis  Rezende
agradeceu aos componentes da equipe e à técnica administrativa Ana Paula Neiva, da Assessoria de
Planejamento e Gestão Institucional. O presidente agradeceu a presença da servidora terceirizada Luci
Rosa Cardoso que, excepcionalmente, estava ajudando nesta reunião e que o auxilia nas atividades
diárias  da Direção.  Estendeu os  agradecimentos  à  Paula de Campos  Morais  e  ao Márcio Antônio
Duarte.  A  seguir,  a  conselheira  Lana  Ferreira  de  Lima  falou  das  atividades  da  Coordenação  de
Extensão e Cultura (CEC) e suas metas, ressaltando que os números obtidos são o reflexo da gestão da
professora Renata Alessandra Evangelista. Falou da luta e da conquista em relação ao Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX) que a partir do ano de dois mil e quinze (2015) passa a ser
realizado  na  Regional  Catalão.  O  conselheiro  Denis  Resende  ressaltou  que  o  CONPEEX  foi
institucionalizado como evento da Regional Catalão e no último ano o coordenador foi retirado deste
Conselho. A conselheira Maria Helena de Paula ressaltou que a escolha do coordenador, o professor
Thiago Porto de Almeida Freitas, da UAE de Matemática e Tecnologia (IMTec) se deu em decorrência
do tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) ser relacionado à área de Matemática.
Comentou que isso ficou como sugestão para os próximos anos, que o coordenador do evento a cada
ano  seja  escolhido  a  partir  do  tema  da  SNCT.  A  conselheira  Lana  Ferreira  disse  que  não  foi
implantado, mas deixou como sugestão que seja criado um núcleo de criação gráfica e de marketing na
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CEC  e  que  seja  dado  prosseguimento  à  criação  da  Revista  Eletrônica  de  Extensão  e  Cultura.
Finalizando  disse  que  o  resultado  ficou  aquém  do  previsto,  mas  diante  das  dificuldades  foi  um
resultado  positivo.  Agradeceu  a  escolha  do  nome  dela  para  coordenar  a  CEC e  a  confiança  nela
depositada,  ressaltando  que  tentou  dar  prosseguimento  aos  projetos  que  a  professora  Renata
Alessandra Evangelista merecidamente conquistou. A seguir, a conselheira Élida Alves da Silva falou
das atividades desenvolvidas na Coordenação de Administração e Finanças (CAF) sob a sua gestão.
Ressaltou  as  atividades  por  ela  desenvolvidas  enquanto  coordenadora,  descrevendo  as  metas
alcançadas,  as  parcialmente  alcançadas  e  as  não  alcançadas. Disse  que  fez  um dossiê  financeiro
composto  por  cento  e  setenta  e  duas  (172)  páginas,  sendo  cento  e  cinquenta  e  duas  (152)  de
documentos  comprobatórios.  Apresentou  um  resumo  desse  dossiê  constando  valor  do  recurso
recebido, do recurso aplicado e do saldo ao final de cada ano. Ressaltou que a Reitoria da UFG deixou
de repassar à Regional Catalão nos quatro últimos anos o total de quatro milhões, trezentos e sessenta e
três mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos (R$ 4.363.179,69), ainda que em todos
os  anos  houvesse  empenhos  a  serem  feitos  referentes  a  obras  e  contratos,  os  quais  não  foram
empenhados por opção do ordenador de despesas. Disse que através de diálogo com a Pró-reitoria de
Administração  e  Finanças  (PROAD/UFG),  para  que  se  cumprisse  o  estabelecido  na  Resolução
CONSUNI N. 02/2011, no início de 2016, a UFG se comprometeu a devolver à Regional Catalão o
saldo do ano de 2015 e o recurso que veio para o Curso de Medicina em 2014, este no valor de um
milhão,  cento  e  dezesseis  mil,  trezentos  e  sessenta  e  dois  reais  e  quarenta  e  três  centavos  (R$
1.116.362,43), recurso até então desconhecido para a Regional Catalão. Relatou que nessa negociação
a restituição do restante seria avaliada em outra ocasião. Assim, explicou, que em 2016 foi empenhado
um total de hum milhão, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos
(R$ 1.231.880,26) para a execução do Projeto de Acessibilidade e Urbanização do Campus I, mas com
o compromisso da PROAD de que todo o Projeto seria executado com recursos da Regional Goiânia.
Disse que no ano de 2017 foi restituído o valor de trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta
e um reais e setenta e cinco centavos (R$ 356.931,75), restando, contudo, um déficit de dois milhões,
setecentos  e  setenta  e quatro mil,  trezentos  e sessenta e sete reais  e sessenta e oito centavos (R$
2.774.367,68). Conforme ela expôs, a quantia de hum milhão de reais (R$ 1.000.000,00) deverá ser
empenhado para a conclusão do Projeto de Acessibilidade, que apesar das diversas tentativas suas, não
conseguiu empenhar no ano de 2017. Disse que já conversou com o futuro coordenador da CAF a
respeito de irem juntos à Goiânia para em reunião entre a nova gestão da Regional Catalão e a nova
gestão da UFG, buscar soluções sobre o recurso a ser devolvido. Ressaltou que não deixa grandes
despesas de 2017 para serem pagas e que os empenhos emitidos, totalizando três milhões, oito mil,
novecentos  e  trinta  e  um  reais  e  quatro  centavos  (R$  3.008.931,04),  nos  contratos  de  pequenas
reformas,  possibilitarão  concluir  as  reformas  do  bloco  C  (em  andamento),  da  Biblioteca  (em
andamento), do Miniauditório professora Sirlene Duarte (em andamento), do Miniauditório professora
Lívia Abrahão do Nascimento (troca do telhado a iniciar), do Bloco D (troca do telhado a iniciar), e,
ainda,  as adequações do Projeto de Combate  a Incêndio e a construção de um almoxarifado para
produtos  químicos,  recém  aprovadas  por  este  Conselho. Falou  dos  grandes  investimentos  em
equipamentos e dos investimentos em edificações,  ressaltando que a conclusão do Bloco J, do Bloco
Administrativo, do Bloco das Engenharias, do Bloco Multifuncional e do Bloco da Anatomia deveriam
ter sido pagos com recurso do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUNI),  mas  ao  assumir  a  gestão  da  Regional,  a  resposta  obtida  foi  que  não  havia  recursos
disponiveis para tal, devendo os mesmos serem concluídos com recursos ordinários da Regional, se
vendo a atual  gestão obrigada  a  arcar  com essa despesa o que a  impossibilitou  de propor  outros
projetos. Disse que tem como comprovar toda aplicação dos recursos da Regional Catalão. Disse que
não sabe se a atual Reitoria irá restituir o recurso devido à Regional Catalão. Informou que a Pró-
reitora Adjunta de Administração e Finanças analisou, a seu pedido, o relatório ora apresentado, pois
não  quis  correr  riscos  de  haver  disparidades.  O  presidente  da  reunião,  em  resposta  a  um
questionamento do Conselheiro Nilton Luís Moreira, informou que solicitou agilidade no processo de
conclusão do desmembramento das UAEs de Química e de Física via memorando e pessoalmente com
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o Reitor  Edward Madureira  Brasil. A conselheira  Élida Alves esclareceu que está dependendo do
Departamento Pessoal (DP) da UFG e que não entende o porquê dessa demora. O conselheiro Nilton
Luís  Moreira  explicou  que  o  recurso  das  duas  unidades  permanence no  mesmo  centro  de  custo,
causando  constrangimento  entre  as  duas  UAE  e,  inclusive,  com  o  Programa  de  Doutorado.  A
conselheira Élida Alves informou que o conselheiro Lincoln Lucílio Romualdo conseguiu, por meio da
intervenção da professora Vanessa Helena Santana Dalia Déa, diretora do Núcleo de Acessibilidade, a
doação de um elevador para a piscina, o qual deverá chegar nos próximos dias. O conselheiro Denis
Rezende lembrou que o Centro de Gestão Acadêmcia (CGA) de Goiânia  doou, para o CGA desta
Regional,  um cofre.  A conselheira  Élida  Alves  agradeceu  a  parceria  e  confiança  nela  depositada,
dizendo que continuará trabalhando para a Regional Catalão ser cada vez melhor. Aplausos. A seguir,
o presidente da reunião convidou a conselheira Maria Helena de Paula para apresentar seu relatório.
Com a palavra, a conselheira lembrou que quando assumiu a coordenação entendia que a Pesquisa e a
Pós-graduação deveriam permanecer juntas, mas hoje percebe que foi um equívoco, a demanda de
trabalho é  enorme para uma única coordenadora.  Relatou  que a  Coordenação de Pesquisa e  Pós-
graduação (CPPG) é uma coordenação estratégica, que lida com a pesquisa nos cursos de graduação e
de pós-graduação e o ensino de pós-graduação. Disse que seu papel na representação é mais politico
que técnico,  participando de todas as comissões de ambas as áreas.  Falou de sua participação nos
encontros  nacionais  de  pró-reitores,  que  considerou  de  grande  importância,  onde pôde  visualizar,
antecipademente, as políticas a serem implementadas nos próximos três anos. Relatou as atividades
desenvolvidas pela CPPG durante os quatro anos, ressaltando que os cursos de pós-graduação stricto
sensu da Regional cresceram númerica e qualitativamente, tendo um programa com nota cinco (5) na
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cinco programas com nota
quatro (4) e  seis  programas com nota três (3). O conselheiro Marco Paulo Guimarães  ressaltou o
trabalho conjunto da CPPG e da UAE de Engenharia (FENG) na elaboração da proposta de criação do
Programa de Mestrado em Engenharia de Produção, agradeceu o trabalho da CPPG junto à FENG e
solicitou  que  constasse  em  ata. A  conselheira  Maria  Helena  de  Paula  falou,  ainda,  das  rotinas
administrativas, da implantação da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-Graduação, da implantação do
Sistema  Integrado  de  Atividades  de  Pesquisa,  dos  prêmios  conquistados,  ressaltando  que  estes
comprovam  a  pesquisa  de  qualidade  aqui  desenvolvida.  Acrescentou  que  hoje  a  CPPG  está
consolidada e por fim falou da criação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que, após oito (8) anos
de luta, no dia 11/12/2017, foi aprovado, devendo ser implementado no período de quatro (4) meses.
Ressaltou que seis (6) coordenadores de Programas de Mestrado permamencem sem receber Função
de Coordenador de Curso (FCC). Elogiou a confiança nela depositada pelo Diretor Thiago Jabur Bittar
e pelo Vice-diretor Denis Rezende de Jesus que sempre estiveram ao lado dela apoiando-a. Aplausos.
Na sequência, o presidente da reunião passou a palavra aos interessados em tirar dúvidas ou apresentar
sugestões. O conselheiro Serigne Ababacar disse que sentiu falta da nova gestão estar presente à essa
reunião. A conselheira Maria Helena de Paula disse que convidou os três futuros coordenadores da
CPPG, José Júlio de Cerqueira  Pituba,  Grenissa Bonvino Stafuzza e Marcelo Henrique Stoppa. O
conselheiro Serigne Ababacar falou dos avanços obtidos pela atual gestão e reconheceu o esforço e
empenho das coordenações,  parabenizando a toda a gestão.  O conselheiro Thiago Porto elogiou o
relatório e o zelo a ele dispensado na organização das informações, na apresentação, nas fotos, bem à
altura do resultado da gestão. Parabenizou à equipe pela transformação havida na Regional Catalão nos
últimos quatro anos, decorrente do esforço e dedicação integral dos convidados que assumiram cada
uma das pastas. Agradeceu, em nome do IMTec, à professora Élida Alves, pelo trabalho primoroso por
ela desenvolvido, e também ao professor Marcelo Stoppa. Parabenizou a toda a equipe. A conselheira
Maria  Helena  lembrou  que  ao  assumirem  a  gestão  da  Regional,  imediatamente,  tiveram  que
implementar as mudanças trazidas pelo Estatuto e pelo Regimento da Universidade, recém aprovados.
O conselheiro Ronaldo da Silva falou das dificuldades enfrentadas pela equipe. Disse que ao ler o
relatório de gestão, percebeu que há um desconhecimento e não reconhecimento na Regional Catalão
em relação às ações realizadas pela gestão. Disse que houve uma falha na comunicação da gestão com
a comunidade  sobre  as  atividades  que estavam sendo feitas.  Parabenizou a  gestão.  O conselheiro
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Serigne Ababacar complementou que a Assessoria de Comunicação (ASCOM) deveria ter ficado em
sintonia  com a  gestão  para  fazer  a  divulgação  das  ações.  O  conselheiro  Marcos  Bueno  também
parabenizou a equipe, em nome da UAE de Gestão e Negócios (CGEN), ressaltando que os resultados
estão visíveis na Regional bonita, organizada, nos blocos didáticos com ar condicionado. Observou
que sempre, em qualquer gestão, faltará algo. Concordou com a fala do conselheiro Ronaldo da Silva e
disse que o perfil do jornalista deixou a desejar, por não ter feito melhor a divulgação. Argumentou
que poderia ter havido uma melhor comunicação, não dando brechas aos críticos de plantão. Ressaltou
que  a  próxima  gestão  tem  que  se  precaver  para  não  chegar  a  uma  nova  universidade  federal
desarticulada  e  muito  fragmentada,  devendo  cuidar  da  parte  humana.  Parabenizou  a  equipe.  O
conselheiro Geraldo Sadoyama, em nome da UAE de Biotecnologia (IBIOTEC), agradeceu a parceria,
prinicipalmente  durante  o  processo  para  a  vinda  do  curso  de  Medicina,  que  grande  parte  da
administração e construção ficou a cargo da Direção e da CAF. Parabenizou e agradeceu o tempo que
cada um dedicou à gestão. O conselheiro Nilton Moreira lembrou que chegou à Regional em 2011 e
que logo percebeu a importância da CAF como o órgão principal da gestão. Ressaltou que da sua
chegada até hoje é possível perceber o salto que houve com a gestão dos recursos por esta equipe,
parabenizando a atuação da conselheira Élida Alves, grande responsável por este processo. Observou
que também sentiu falta da equipe da nova gestão nessa reunião. Disse que conversou com eles que
uma preocupação é não perder o que foi conquistado. Ressaltou que esta gestão mostrou que é possível
gerir com transparência e respeito. O conselheiro Marco Paulo quis saber se houve transição, ao que o
conselheiro Denis Rezende respondeu que toda a gestão se colocou à disposição da equipe eleita para o
que eles precisassem até o dia 28/02, pois a partir do dia 01/03 estariam de férias. O presidente da
reunião disse que da parte dele houve duas ou três reuniões presenciais, bem rápidas, com a Diretora
eleita,  Roselma Lucchese e o Vice-diretor  eleito,  Cláudio Lopes Maia e que algumas coisas estão
sendo repassadas, via e-mail. Disse que passou à Diretora eleita informações sobre uma reunião havida
com o Reitor Edward Madureira, em Goiânia, ocasião em que o Vice-diretor eleito estava presente.
Justificou que a gestão eleita solicitou que os novos coordenadores já tivessem as respectivas portarias,
emitidas  pelo Reitor,   a  partir  do dia  01/03/2018.  Explicou que não sabe se essa solicitação  será
atendida, uma vez que o Departamento de Pessoal pede trinta (30) dias de antecedência para emissão
de portarias, observando que parte dos nomes dos novos coordenadores demorou a ser definida. O
conselheiro  Denis  Rezende  disse  que  adiaram  algumas  ações  deixando  para  que  a  nova  gestão
decidisse como lhe conviesse, citando como exemplo, a alocação do servidor para o Comitê de Ética
em Pesquisa. A conselheira Maria Helena relatou que a reunião de transição no seu setor, que era para
acontecer com a presença dos três novos coordenadores e ser extensa, durou menos de 30 minutos e a
reunião com os técnicos administrativos aconteceu sem sua presença a pedido do professor José Júlio
de Cerqueira Pituba. Disse que viajou na última segunda-feira com o referido Professor, quando teve a
oportunidade de passar muita informação a ele. Disse que desde o mês de dezembro/2017 comunicou à
Diretora e ao Vice-diretor  eleitos  que gostaria  de permanecer  na comissão que está discutindo há
algum tempo o Edital Capes 20/2017 ressaltando a importância da CPPG acompanhar as discussões e
garantir a participação. Se colocou à disposição para continuar colaborando.  A seguir, a conselheira
Élida falou que houve uma reunião durante uma manhã com o futuro Coordenador da CAF, Heber
Martins de Paula e outra reunião, em Goiânia, esta um pouco desagradável, quando a nova equipe deu
a entender que não haveria transição. Justificou que mesmo assim, para algumas decisões especifícas,
que  poderiam pesar  a  partir  de  01/03/2018,  ela  convidava  o Coordenador  da  CAF para  tomarem
decisões  conjuntas.  Disse  ter  havido  uma  reunião  com  o  chefe  da  Divisão  de  Patrimônio,
Almoxarifado e Manutenção de Equipamentos (DPAME) e uma com o chefe da Divisão de Compras.
Disse  que  foi  informada  que  está  agendada  uma  reunião  com  o  chefe  do  Departamento  de
Contabilidade e Finanças. A conselheira Lana Ferreira disse que também se colocou à disposição, mas
que somente no dia 08/02 foram informados sobre os nomes dos novos coordenadores e assim, na
medida do possível está repassando informações. Disse que marcou uma reunião para hoje, mas que
ainda não aconteceu. O conselheiro Ronaldo da Silva disse que a democracia é um processo que não se
encerra nas urnas. Disse que a ausência dos membros da gestão eleita,  hoje nesta apresentação do
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Relatório,  tem  uma  mensagem  politica  implícita.  Falou,  também,  da  ausência  dos  representantes
discentes. Disse que ao falar do problema de comunicação das ações administrativas, não está falando
da falha do assessor ou da secretária, mas do papel político da administração. Falou que as ocupações
estudantis podem ter sido provenientes do diálogo ineficaz da administração com os representantes
estudantis, causando problemas à atual gestão. Finalizou dizendo que o Relatório apresenta diversas
realizações administrativas, mas é preciso mudar as relações políticas internas e fazer a Universidade
avançar. O presidente da reunião agradeceu. O conselheiro Emival Pedroso falou que ficou surpreso
com a reunião e que não recebeu a convocação para a mesma. O presidente da reunião pediu para
averiguar  o que ocorreu.  Após as  apresentações  e  discussões,  o  presidente  colocou em votação o
referido Relatório, com as correções sugeridas, ficando o mesmo aprovado com o registro de uma (1)
abstenção.  A seguir  passou a  palavra ao conselheiro Marco Paulo Guimarães,  relator  no processo
23070.012077/2017-51, que trata da proposta de criação do Curso de Especialização em Ciências do
Trabalho: Relações Trabalhistas e Previdenciárias, da UAE de Gestão e Negócios. Com a palavra, o
relator leu seu parecer favorável à criação do Curso. A conselheira Maria Helena de Paula esclareceu
que, por engano, o processo foi enviado à Goiânia, atrasando sua tramitação. Após as discussões, o
presidente da reunião colocou o parecer  em votação,  lembrando a recomendação de que não seja
prejudicada a oferta de disciplinas para a graduação e pós-graduação  stricto sensu  desta e de outras
unidades acadêmicas,  ficando o parecer aprovado por unanimidade.  Na sequência,  o presidente da
reunião solicitou que constasse em ata  a relação das vagas do concurso Edital  08/2018, tanto em
relação à sua origem quanto ao seu destino. A conselheira Élida explicou que eram dezesseis (16)
vagas para o Curso de Medicina, sendo uma de Secretária Executiva, cargo este vetado por decreto
presidencial, que foi, então, solicitado ao MEC o envio do cargo de Administrador em substituição,
contudo a vaga ainda não foi liberada para concurso. Disse que, das quinze (15) vagas que restaram,
uma  de  contador  já  tem  uma  candidata  aprovada  em  concurso  anterior,  realizado  pela  Regional
Catalão, a qual será nomeada, ficando catorze (14) vagas para do concurso destinadas ao Curso de
Medicina. Continuando a explicar a origem e destinação das vagas, disse que uma (1) vaga de Técnico
em Assuntos Educacionais é proveniente da redistribuição da servidora Vanessa da Silva Ribeiro, e,
portanto vai para o IBIOTEC; uma (1) vaga de Enfermeiro é proveniente da remoção da enfermeira
Iana  Mundim de Oliveira e vai para o Laboratório de Enfermagem; as demais vagas são decorrentes
de negociação com a Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH),
sendo duas (2) vagas de Assistente em Administração – uma (1) para o DPAME e uma (1) para a
CCOM e uma vaga de Técnico em Tecnologia da Informação para a IMTec. Ressaltou que essas são
as  vagas  que  virão  através  do  concurso  aberto.  Prosseguindo,  disse  que  algumas  vagas  também
provenientes de negociações com a PRODIRH serão provides a partir de remoção/redistribuição ou
aproveitamento  de  concurso,  sendo,  um  (1)  Assistente  em  Administração  para  o  CGA,  um  (1)
Engenheiro  para  o  Centro  de  Gestão  do  Espaço  Físico  (CEGEF),  três  (3)  vagas  de  Técnico  de
Laboratório para a FENG estando dois (2) em exercicio e um (1) em processo de remoção, uma (1)
vaga de contadora já em exercicio.  O presidente da reunião relatou que durante os quatro anos de
gestão foram feitos vários pedidos de vagas e vieram cargos específicos pois esses eram os códigos de
vagas que estavam disponíveis na UFG, além disso a PRODIRH selecionou quais solicitações seriam
atendidas. Disse que com a escassez de técnicos na Regional, a gestão aceitou todos que lhe foram
oferecidos. A conselheira Élida Alves ressaltou que uma das maiores conquistas da atual gestão foi,
em época sem expansão, conseguir vinte e cinco (25) novas vagas de técnico-administrativos e seis
(06) novas vagas de docentes. Afirmou que o Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos
Humanos, professor Geci José Pereira da Silva teve um olhar para a Regional Catalão que nenhum
pró-reitor teve até o momento. O presidente da reunião relatou que a solicitação de troca da vaga de
Secretária  Executiva  pela  de  Administrador  foi  solicitada  no  dia  29/01/2018  e  que  ainda  não foi
liberada pelo Ministério  da Educação (MEC) para realização de concurso.  O conselheiro  Ronaldo
Silva quis saber se no edital a ser publicado no próximo mês de março sairá vagas de professor para o
Curso de Medicina, ao que a conselheira Élida Alves respondeu que não sabe, por ser uma decisão a
ser tomada pela nova gestão juntamente à Reitoria. Explicou que a Regional tem 20 vagas de professor
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e 16 de técnicos e que não tem pactuação que garanta as demais 40 vagas para professor e as 14 para
técnicos. Continuando, explicou que não há pactuação, também, que garanta repasse de verba ao Curso
de Medicina. Disse que a Vice-reitora, professora Sandramara Matias Chaves, está tentando agendar a
reunião  para  fazer  a  pactuação.  Voltando  ao  assunto  do  Edital  08/2018,  o  presidente  da  reunião
explicou que a vaga de técnico em Tecnologia da Informação (TI) vai para o IMTec em restituição a
uma  das  duas  vagas  que  vieram pelo  REUNI  para  a  IMTec  em nome  do  Curso  de  Matemática
Industrial  e foi emprestada ao Centro de Recursos Computacionais  (CERCOMP) que precisava se
estruturar.  Lembrou que a IMTec recebe duas vagas  de estagiário em contrapartida  e que,  após a
devolução dessa vaga, uma vaga de estagiário será extinta na UAE. Esclareceu que consultou os dois
técnicos cedidos ao CERCOMP se os mesmos gostariam de retornar à IMTec e eles optaram por
permanecer no CERCOMP. Informou que a criação da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) foi
aprovada na Comissão  do Senado Federal,  podendo entrar  para aprovação no plenário a  qualquer
momento em regime de urgência. Aplausos. O presidente agradeceu aos amigos que fez durante os
quatro (4) anos de gestão. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e
quarenta e nove minutos (16h49min) 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:
Denis Rezende de Jesus ______________________________________________________________
Élida Alves da Silva ________________________________________________________________  
Emival Pedroso da Silva Filho _________________________________________________________
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                _________________________________________  
Geraldo Sadoyama Leal ______________________________________________________________
Lana Ferreira de Lima ________________________________________________________________
Lorena Ramos Freitas de Sousa ________________________________________________________
Marco Paulo Guimarães                                                                 __________________________________  
Marcos Bueno _____________________________________________________________________
Maria Helena de Paula _______________________________________________________________
Nílton Luís Moreira _________________________________________________________________
Rogério Bianchi de Araújo                                                                      _______________________________  
Ronaldo da Silva ___________________________________________________________________
Serigne Ababacar Cisse Ba ____________________________________________________________
Thiago Porto de Almeida Freitas _______________________________________________________
Thimoteo Pereira da Cruz _____________________________________________________________
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