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Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e vinte e cinco
minutos (14h25min), 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, Ana Paula Pinheiro Zago, Anderson Luiz Ferreira, Denis Rezende de Jesus, Élida
Alves  da  Silva, Maria  Marta  Lopes  Flores  em substituição  a  Fátima  Pacheco de  Santana  Inácio,
Lincoln Lucílio Romualdo, Marco Paulo Guimarães, Marcos Aurélio Batista, Maria Helena de Paula,
Nilton Luís Moreira, Paulo Henrique Silva Azevedo, Renata Alessandra Evangelista, Serigne Ababacar
Cisse Ba, André Luiz Galdino em substituição a Thiago Porto de Almeida Freitas e Wender Rodrigues
de Siqueira. O conselheiro Rogério Bianchi de Araújo, chefe da Unidade Acadêmica Especial (UAE)
de História  e  Ciências  Sociais  e  o  subchefe  da  referida  UAE justificaram a  ausência,  se  fazendo
presente  José  de  Lima  Soares,  com  direito  à  voz,  para  os  substituírem. A conselheira  Renata
Alessandra Evangelista havia justificado a ausência, mas acabou comparecendo à reunião a tempo de
participar dos pontos deliberativos. Estavam presentes, ainda, com direito à voz, a Psicóloga Maria
Terezinha  do  Prado e  a  Assistente  Social  Laurita  de Queiróz  Bomdespacho. Havendo quórum,  o
presidente iniciou a reunião, explicando que, excepcionalmente, o dia da reunião foi antecipado devido
ao recesso acadêmico de final e início de semestre letivo (2015/2 e 2016/1, respectivamente) e férias
dos docentes. Falou da audiência pública que aconteceu no último dia 09, aqui na Regional, que tratou
de assuntos referentes ao projeto de criação da Universidade Federal de Catalão (UFCat) e à reuniões
que aconteceram no Ministério da Educação (MEC) e das quais participou. Disse que na audiência foi
apresentada  uma proposta  de  Grupos  de  Trabalho (GTs)  para  discutir  o  projeto  da  UFCat,  assim
definidos:  GT 1  -  Gestão  Administrativa  e  Orçamentária  e  TI;  GT 2  -  Pesquisa,  Pós-Graduação,
Inovação e Internacionalização; GT 3 - Extensão e Cultura; GT 4 - Planejamento Institucional e Gestão
de Pessoas; GT 5 - Graduação e GT 6 - Assuntos da Comunidade Universitária. Pediu aos conselheiros
que divulguem os GTs e convidem mais pessoas para participarem das discussões, enviando um e-mail
à Secretaria Administrativa para se inscreverem, inclusive, caso tenham interesse, poderão se inscrever
em mais de um GT. Para o segundo informe, convidou a conselheira Élida Alves da Silva para auxiliá-
lo  na  contextualização  da  informação  a  respeito  de  ações  de  modelagem  de  processos,  visando
otimizar as rotinas na Regional. Esta disse que convidou os participantes do curso de capacitação em
modelagem de processos, realizado no ano de dois mil e quinze, para, por meio de um projeto de
pesquisa, modelar os todos os processos da Regional Catalão. Explicou que isso consiste em mapear os
processos, verificar a possibilidade de reduzir os trâmites e, depois de modelados, disponibilizar no
site de cada coordenação, o fluxograma. O presidente da reunião informou que estará na Regional, nos
dias  22  a  23/03,  a  Comissão  de  Acompanhamento  e  Monitoramento  das  Escolas  Médicas
(Camem)/MEC, para realização de reuniões com setores ligados ao Curso de Medicina da Regional
Catalão. Pediu o apoio de todos os presentes, caso sejam acionados em seus setores. A seguir, leu os
informes da Coordenação de Extensão e Cultura (CEC): Edital PROBEC/PROVEC 2016, campanha
da UFG contra o Aedes Aegypti e o aplicativo de rastreamento de focos, calourada 2016, CONPEEX
RC/UFG e espaço das profissões, e ainda, GT 3 - extensão e cultura. A conselheira Élida Alves da
Silva disse que  o Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF) está planejando uma ação para ser
desenvolvida com os servidores terceirizados da UFG, visando detectar/exterminar focos do mosquito
Aedes Aegypti em lugares tais como ralos, coletor de água de geladeiras, calhas, entre outros lugares
que possam ter água parada. Disse que a ideia é que cada terceirizado dê uma fiscalizada geral no seu
setor. Disse que existe uma preocupação com os focos que podem haver no pátio do Batalhão da
Polícia Militar e de como intervir em suas dependências. Na sequência, o presidente passou a palavra
ao  conselheiro  Lincoln  Lucílio  Romualdo  para  os  informes  da  Coordenação  de  Graduação. Este
informou que na última reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) foi
aprovada uma resolução que atribui os procedimentos sobre quebra de pré-requisitos aos chefes de
UAEs,  para  vigorar  a  partir  do  semestre  2016-2.  Solicitou  que  seja  respeitado  o  calendário  para
consolidação de turmas das disciplinas do semestre 2015-2. Informou que o planejamento pedagógico
para o semestre 2016-1 deverá ocorrer no período de 21 a 23/03/2016, sugerindo que sejam avaliados
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os planos de ensino, pois está tendo muita reclamação e muita incoerência nos mesmos. A seguir, o
presidente da reunião convidou a conselheira Maria Helena de Paula para os informes da Coordenação
de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), a qual informou que o professor José Júlio de Cerqueira Pituba
é o novo assessor da CPPG em substituição ao professor Heber Martins de Paula. Informou que havia
feito uma consulta sobre o interesse dos docentes em participar de reuniões do Comitê de Ética em
Pesquisa da UFG e que na ausência de manifestação de interesse, ela própria e a professora Altina
Abadia da Silva se dispuseram a participar. Disse ainda que na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
(PRPI)  ninguém  sabe  dizer  onde  está  o  processo  de  criação  do  Comitê  de  Ética,  o  qual  foi
encaminhado, para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), para ser apreciado há mais
de ano e até hoje não foi devolvido; que por esse motivo, vai a Brasília tentar resolver pessoalmente.
Falou das datas para inscrição de projetos de Iniciação Científica (IC) e Iniciação Tecnológica (IT) e
que gostaria de aumentar o número de submissões/aprovações de projetos de IC, IT e PIBIC/Prolicen
na Regional Catalão. Ressaltou a importância da participação nos referidos programas, especialmente
para os cursos de pós-graduação stricto sensu e para a UFCat, caso esta venha a se concretizar. Pediu
que os chefes das UAEs solicitem aos docentes para atualizarem seus currículos lattes e colaborarem
com o módulo Coleta da Plataforma Sucupira. Disse que as propostas interdisciplinares a preocupam,
uma vez que o docente pode ser permanente em apenas um programa de pós-graduação. Pediu aos
chefes de UAEs que examinem detalhadamente as novas propostas e a carga horária dos docentes. A
conselheira Élida Alves da Silva concorda que essa discussão seja levada às UAEs, pois os docentes
precisam, no mínimo, saber as regras para participar dos programas de pós-graduação. A professora
Maria Helena de Paula informou sobre a importância de que alunos de pós-graduação, mestrado e
doutorado, registrem seus projetos de pesquisa no Sistema de Acompanhamentos de Pesquisa (SAP) e
os submetam ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), quando for o caso. Informou como funcionará o
Edital Qualificar, o qual cria vagas adicionais para seleção de servidores Técnico Administrativos em
Educação (TAE) nos cursos de pós-graduação stricto sensu, e que as provas ocorrerão nos dias 07 e
08/06/2016 na Regional. Informou sobre a elaboração da nova resolução que regerá os programas de
pós-graduação lato sensu e que deverá haver mudanças no valor das taxas, nos procedimentos e nos
fundos locais. Na sequência, a conselheira Élida Alves da Silva informou que a divisão de patrimônio,
almoxarifado  e  manutenção  de  equipamentos  (DPAME) está  tentando  regularizar  a  situação  do
patrimônio da Regional Catalão. Explicou que no decorrer do ano de dois mil e quinze foi detectada a
falta de diversos itens e que, por esse motivo, passará um formulário em todas as Unidades/Setores da
Regional Catalão, a fim de levantar se existe algum bem patrimoniado em posse de servidor. A seguir,
o presidente deu início à parte deliberativa da pauta, solicitando a antecipação do item 03. Explicou
que  todos  os  conselheiros  receberam,  em  anexo,  a  planilha  contendo  a  previsão  de  gastos  do
orçamento do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) para o ano de dois mil e dezesseis.
Convidou  a  Psicóloga  Maria  Terezinha  do  Prado,  da  Coordenação  de  Assuntos  da  Comunidade
Universitária (CCOM) para explicar em que consiste a planilha. Esta esclareceu como deverá ser gasto
o orçamento, estimado inicialmente, em três milhões, trezentos e dezessete mil, oitocentos e noventa
reais e vinte e nove centavos (R$ 3.317.890,29) para despesas de custeio e  oitocentos e vinte e oito
mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos (R$ 828.746,29) para despesas de capital
e que pretende ampliar o número de bolsas, com a concessão de mais vinte e cinco (25) bolsas em cada
modalidade,  sendo  elas,  alimentação  complementar,  moradia  e  permanência,  tendo  em  vista  o
quantitativo de alunos que estão ficando na lista de espera. Lembrou que a previsão é que o decreto de
execução orçamentária seja publicado no mês de abril, não se tendo conhecimento até o momento, se
haverá e, uma vez havendo, de quanto será o corte efetuado pelo Governo Federal.  A conselheira
Maria Helena de Paula quis saber como ficam os alunos de pós-graduação stricto sensu, uma vez que
eles também contam como alunos da Universidade e  não tem direito à alimentação subsidiada.  A
coordenadora do CCOM, Maria Terezinha do Prado, disse que o recurso do PNAES é somente para
alunos de graduação e  sugeriu que seja  formalizada a demanda dos alunos da pós-graduação.  Ela
explicou, ainda, que inicialmente reservou cinquenta mil reais (R$ 50.000,00) para custear despesas de
viagens  para  os  alunos  participarem  de  eventos  da  categoria.  Explicou  que  recentemente  a
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Controladoria Geral da União (CGU) fez uma auditoria na parte de assistência estudantil da UFG e que
na avaliação consta, inicialmente, que no item transportes já foi detectado pendência. Disse que, por
esse motivo, esse montante para custear as despesas com ônibus fica pendente até que se faça uma
consulta na procuradoria jurídica. A conselheira Elida Alves da Silva explicou que a aprovação da
planilha antes da publicação do orçamento visa direcionar as ações do setor,  e que, quando sair  o
orçamento, faz-se o ajuste necessário. A coordenadora explicou que, havendo cortes no orçamento,
parte  do  recurso de  capital  deverá  ser  transformado em custeio,  visando manter  integralmente  os
programas das bolsas conforme proposto. Encerrada a discussão, o presidente colocou em votação a
previsão de gastos ora apresentada, ficando a mesma aprovada com quinze (15) votos favoráveis e
duas (2) abstenções. A coordenadora Maria Terezinha do Prado agradeceu e disse que vai trazer a
proposta de regulamentação do RU para aprovação. Na sequência, deu início ao segundo ponto da
pauta,  aprovação  das  atas.  Inicialmente,  o  presidente  apresentou  para  discussão  a  ata  do  dia
17/02/2016,  que  foi  aprovada  com  dezesseis  (16)  votos  favoráveis  e  uma  (01)  abstenção  e,
posteriormente, a ata do dia 25/02/2016, que, após as discussões, foi aprovada com catorze (14) votos
favoráveis  e  três  (03)  abstenções.  A seguir,  o  presidente  apresentou  uma  demanda  enviada  pelo
Departamento Editorial da Regional Catalão (DEPECAC) para criação de uma Seccional do Centro
Editorial e Gráfico (CEGRAF) na Regional. Explicou que o regimento da UFG, em seu artigo 62,
parágrafo 3º permite a instalação de seccionais dos Órgãos Suplementares da UFG nas suas Regionais,
devendo a criação ser aprovada no Conselho Gestor da mesma. Disse que, se aprovada, a referida
seccional funcionará com a própria estrutura do DEPECAC. Após os esclarecimentos, o presidente
colocou em votação, ficando a criação de uma Seccional do Centro Editorial e Gráfico (CEGRAF) da
Universidade Federal de Goiás na Regional Catalão aprovada, com catorze (14) votos favoráveis e três
(03) abstenções. Na sequência,  o  presidente leu o memorando 003/2016 da Biblioteca Setorial  da
Regional Catalão, solicitando a retirada do Caixa Eletrônico do interior do prédio da biblioteca, em
virtude da falta de segurança que representa, tanto aos usuários quanto ao seu patrimônio, frente ao
crescente  número  de  explosões  de  caixas  eletrônicos  ocorridos  na  cidade.  O  conselheiro  Lincoln
Lucílio Romualdo sugeriu fazer uma consulta aos bancos se eles têm interesse em montar um quiosque
externo aos  prédios da  Universidade.  O presidente  disse que  recebeu proposta  para  instalação do
Banco 24 horas, porém este cobra uma taxa da universidade. O conselheiro Marcos Aurélio Batista
sugeriu que seja atendida a solicitação da Biblioteca, mas que já seja providenciada a instalação de
outros caixas, caso algum banco tenha interesse. O conselheiro Marco Paulo Guimarães disse ficar
temeroso  que  bandidos  entrem na  universidade  e  façam  alunos  e  servidores  de  reféns.  Após  as
discussões, o presidente colocou em votação a proposta retirada do caixa eletrônico instalado dentro da
Biblioteca, sendo a mesma aprovada por unanimidade. O presidente pediu permissão para passar uma
demanda chegada do Departamento de Pessoal, solicitando três (03) membros, para a Comissão de
Avaliação de Docentes (CAD) da área de Exatas, devendo os mesmos possuírem, no mínimo, o título
de doutor. Disse que os processos estão parados. A seguir, passou a palavra à conselheira Maria Helena
de Paula que apresentou para aprovação o Relatório Parcial do 1º Semestre/2015, o Relatório Parcial
do 2º Semestre/2015 e o Relatório Final de Pós-Graduação da servidora Paula de Campos Morais.
Justificou que os relatórios deverão ser aprovados neste Conselho, uma vez que a servidora está lotada
na Direção da Regional. O presidente colocou em votação os relatórios, os quais foram aprovados por
unanimidade.  Na sequência  passou ao  quarto  ponto  da  pauta.  Convidou  novamente  a  conselheira
Maria Helena de Paula para ler o seu parecer, acerca de oferta de nova turma de pós-graduação lato
sensu, Curso de Especialização em Gestão Financeira e Controladoria, conforme consta no processo
23070.009600/2015-08.  Esta  disse  que  seu  parecer  é  favorável  à  oferta  de  nova  turma,  com  a
recomendação de que seja apresentada ao final do curso uma planilha com o resultado financeiro e
qualitativo  alcançado  pelo  curso.  A conselheira  Ana  Paula  Pinheiro  Zago  disse  que  o  recurso
arrecadado com os cursos de especialização vão para as contas da Pró-Reitoria de Administração e
Finanças (PROAD) e não retornam aos mesmos. Os conselheiros sugeriram levar essa demanda para a
Ouvidoria  da  Universidade em busca de solução. Após as  discussões,  o  parecer  foi  aprovado por
unanimidade. Na  sequência,  o  presidente  apresentou  para  discussão  o  resultado  da  avaliação  dos
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protocolos de interesse de afastamento total para qualificação dos servidores técnico-administrativos
Simonne Pereira da Silva Ribeiro e Wender Rodrigues de Siqueira que obtiveram, na classificação
final, o 1º e o 2º lugar, respectivamente. Em votação, a classificação dos servidores acima citados, foi
aprovada com duas (2) abstenções. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis
horas e cinquenta e oito minutos (16h58min) 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                                                                                                                                                  
Ana Paula Pinheiro Zago                                                                                                                                                       
Anderson Luiz Ferreira                                                                                                                                                          
André Luiz Galdino                                                                                                                                                                 
Denis Rezende de Jesus                                                                                                                                                         
Élida Alves da Silva                                                                                                                                                                 
José de Lima Soares                                                                                                                                                                 
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                                                     
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                                         
Marcos Aurélio Batista                                                                                                                                                          
Maria Helena de Paula                                                                                                                                                           
Maria Marta Lopes Flores                                                                                                                                                      
Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                                 
Paulo Henrique Silva Azevedo                                                                                                                                            
Renata Alessandra Evangelista                                                                                                                                            
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                                                    
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                                             
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