
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E SETE DE MARÇO DE 2019

Aos vinte  e  sete  dias  do mês  de  março  de  dois  mil  e  dezenove,  às  catorze  horas  e  dez  minutos,  no
Miniauditório  Congadas,  da  UFG/Regional  Catalão  reuniram-se  os  membros  do  Conselho  Gestor  da
UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência da Diretora, Profª. Drª. Roselma Lucchese.
Na oportunidade compareceram os seguintes  conselheiros:  Cláudio Lopes Maia – Vice Diretor;  Heber
Martins de Paula - Coordenador de Administração e Finanças; Fernanda Ferreira Belo – Coordenadora de
Graduação; Grenissa Bonvino Stafuzza (substituta de José Júlio de Cerqueira Pituba – Coordenador de
Pesquisa,  Pós-Graduação e Inovação);  Neila Coelho de Sousa  -  Coordenadora de Extensão e Cultura;
Laurita  de  Queiroz  Bomdespacho  –  Coordenadora  de  Assuntos  da  Comunidade  Universitária;  Moisés
Fernandes  Lemos  –  Coordenador  de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos  Humanos;  Alexander
Meireles da Silva – Chefe da UAE de Letras e Linguística; Geraldo Sadoyama Leal – Chefe da UAE de
Biotecnologia; Fátima Pacheco de Santana Inácio – Chefe da UAE de Educação; Marco Paulo Guimarães –
Chefe da UAE de Engenharia; Nílton Luís Moreira – Chefe da UAE de Física; Ronaldo da Silva – Chefe
da UAE de Geografia; Marcos Bueno – Chefe da UAE de Gestão e Negócios; Celso Vieira Abud – Chefe
da UAE de Matemática e Tecnologia; Rogério Bianchi de Araújo – Chefe da UAE de História e Ciências
Sociais; Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo – Chefe da UAE de Química e Vinícius Veroneze dos R.
Costa   –  representante  técnico  administrativo.  Estavam  presentes,  também,  o  técnico  administrativo
Roberto Ferreira Tavares - Chefe de Gabinete, a professora Ivânia Vera – Coordenadora de Estágios, o
professor Bruno Franceschini - Coordenador do Curso de Letras Português e o técnico administrativo Paulo
Henrique Silva Azevedo – Coordenador do Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP). Havendo
quórum a presidente iniciou a reunião agradecendo a presença e desejando uma boa tarde a todos. Leu o
memorando circular número 026/2019 – PROGRAD/UFG, em que a Pró-Reitora de Graduação agradece a
participação e apoio na realização da matricula dos ingressantes pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU)
2019. Iniciou os informes: 1) esteve presente juntamente com a bancada goiana em reunião no Ministério
da Educação (MEC), com a pauta sobre Educação no Estado de Goiás; entre os temas abordados estavam
obras paradas, as duas super novas universidades do Estado de Goiás, o Decreto Presidencial número 9.725
de 12/03/2019, que subtrai vinte por cento de algumas funções gratificadas da Universidade Federal de
Catalão (UFCAT); que tudo que poderia ser gerido no MEC estava concluído, doravante o processo estava
com o Ministério da Economia que é responsável pela liberação dos cargos, funções e vagas de técnicos
administrativos;  que  a  bancada  goiana  na  Câmara  dos  Deputados  está  trabalhando  como  medida  de
celeridade a liberação dos técnicos administrativos e dos cargos e funções que constam na lei de criação da
UFCAT e  da  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ);  2)  participou  de  audiência  pública  na  Assembleia
Legislativa, quando estava sendo discutida a segurança de barragens no Estado de Goiás; 3) um grupo de
trabalho elaborou um projeto para resolver a situação dos cães nas dependências da Regional; o projeto está
hoje sendo analisado pela Associação Protetora dos Animais (ASPAC) e, sendo aprovado, estes fornecerão
uma carta de apoio que permitirá que o projeto seja colocado em consulta pública; que tem o apoio das
atléticas para arrecadar fundos e colocar o projeto em execução dentro da legalidade. Na sequência, o
técnico administrativo Paulo Henrique Silva Azevedo informou que o CERCOMP está realizando auditoria
em  todo  tipo  de  software dentro  da  instituição  a  fim  de  verificar  se  existe  violação  de  propriedade
industrial;  qualquer  software pirata  será  removido da  máquina e  o responsável  será  informado;  que a
relação de bens ativos de Tecnologia da Informação (TI) que está cadastrada no Sistema Integrado de
Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) será confrontada com os bens que forem auditorados; que
a utilização de software pirata é crime; que a nota fiscal de software deverá ser arquivada no CERCOMP
para o caso de necessitar comprovar a aquisição. A seguir, a conselheira  Grenissa Bonvino passou os
informes da Coordenação de Pesquisa Pós-graduação e Inovação (CPPGI): 1) que no próximo dia quatro o
professor Carlos Henrique de Carvalho – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal
de  Uberlândia  (UFU)  virá  à  Regional  para  palestra  com  o  tema  Diálogos  Sobre  Projeto  de
Internacionalização de Sucesso; que será um momento importante de aprendizado; 2) que no próximo dia
dois  terá  início o projeto  de  palestras  de Iniciação Científica  e  que a  primeira  será  sobre Integridade
Acadêmica ministrada pelo professor Luiz do Nascimento Carvalho; posteriormente divulgará as demais
que acontecerão uma vez ao mês até o mês de julho; 3) que está aberto até o próximo dia quinze o edital de
iniciação científica; 4) que Robson Domingues Vieira – Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Goiás (FAPEG) esteve na Regional  na última sexta-feira;  que ele demonstrou interesse em
receber projetos do interior, solicitando projetos para os professores que sugeriam a ele ideias de editais,
para que o interior pudesse concorrer, minimamente, com justiça, com Goiânia. Disse que percebeu nele
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uma visão de que o regional também contribui para o desenvolvimento do estado; que foi oportuna a visita
dele, além de ser também uma visita política de estreitamento das relações da UFCAT com a FAPEG. A
presidente da reunião disse que viu nele um perfil de inovação tecnológica; que ele desafiou os docentes a
construírem projetos inovadores. A seguir, a presidente da reunião informou que esteve na Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), juntamente com José Júlio de Cerqueira Pituba e
Roberto Ferreira Tavares, quando tiveram a oportunidade de visitar três diretorias, se apresentando como
sendo de uma universidade em construção. Na sequência, a conselheira Neila Coelho passou seus informes:
1) que o edital do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (PROBEC) 2019 está aberto e as propostas
serão  recebidas  somente  até  o  próximo  dia  trinta  e  um,  para  que  os  presidentes  das  Comissões  das
Atividades de Extensão e Cultura (CAEX) e os chefes de Unidades tenham tempo de validar. A conselheira
Fernanda Ferreira também passou os informes de sua competência: 1) que houve um problema grave no
módulo monitoria do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), já solucionado; 2)
que haverá reunião de monitoria amanhã com os coordenadores de monitoria ou seu representante para
tratar de mudanças relacionadas ao processo de transição para UFCAT e do edital de vagas remanescentes
de monitoria. Disse que o técnico administrativo deve apoiar o coordenador de monitoria nas Unidades,
como previsto na respectiva Resolução; 3) que o  Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP), da Coordenação de
Graduação (COGRAD) realizará uma atividade na primeira  semana de abril  com o tema “se liga  nas
regras”, envolvendo todos os alunos ingressantes, para apresentação das principais regras do Regulamento
Geral dos Cursos de Graduação (RGCG), das funcionalidades do Portal UFGNET e do Portal Discente;
que os chefes de Unidades avisem aos coordenadores e docentes da importância da participação dos alunos
ingressantes; 4) que está previsto para o próximo dia 18 a vinda de um grupo de trabalho da Pró-Reitoria de
Graduação  (PROGRAD)  para  falar  sobre  procedimentos  técnicos,  administrativos  e  pedagógicos  que
passarão a ser assumidos pela UFCAT; 5) que o prazo final deliberado pela Resolução CNE 02/2015 para
adequação curricular e padronização de ementas dos cursos de licenciatura é até o próximo mês de junho;
6) pediu atenção com as frequências e atividades já  realizadas,  em relação aos alunos ingressantes da
chamada pública, os quais chegaram a partir do dia 20/03, para não prejudicá-los.  A seguir, a presidente da
reunião confirmou que será realizada uma reunião administrativa para tratar  da discriminação final do
orçamento  e  do  custo  gerado  pela  remoção  de  servidores  que  vem  impactando  substancialmente  o
orçamento da Regional. Disse que é preciso discutir e indicar uma política para solucionar esse problema.
Sugeriu  que  a  reunião  tenha  a  participação  mais  efetiva  dos  conselheiros  Heber  Martins  e  Moisés
Fernandes e deverá acontecer no próximo dia onze. Disse que a Direção enviará a convocação. Solicitou
inclusão  de  ponto  de  pauta  para  discutir  o  modelo  de  alocação  de  estagiários  que  foi  aprovado  por
unanimidade. Passou a palavra ao conselheiro Alexander Meireles que também estava solicitando inclusão
de ponto de pauta. Com a palavra, o Conselheiro cumprimentou o plenário e disse que estava acompanhado
do Coordenador do Curso de Letras Português. Relatou um fato ocorrido na última reunião da Câmara de
Graduação quando, conforme declarou, foi levantada uma injúria contra o Curso de Letras, que juntamente
com o Curso de Geografia ajudou a fundar esse campus. Disse tratar-se de uma mentira dita contra o Curso
de Letras, impetrada pelo coordenador do Curso de Engenharia de Minas e pelo coordenador do Curso de
Ciência  da Computação,  e  que,  caso a inserção de ponto de pauta seja aprovada,  a  UAE de Letras  e
Linguística solicitava a retratação das pessoas envolvidas. Antes de aprovar a inclusão na pauta, alguns
conselheiros disseram que não estava claro do que se tratava a solicitação e se seria objeto de ponto de
pauta. O conselheiro Alexander Meireles explicou melhor do que se tratava, colocando que a acusação feita
era inadmissível. Disse que vai aproveitar e explicar sobre a mítica vaga do programa de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI) para o Curso de Letras; que o pedido de retratação a ser
efetivado  deverá  ocorrer  na  próxima  reunião  da  Câmara  de  Graduação  quando  o  fato  aconteceu.  A
discussão iniciou com alguns conselheiros argumentando contrários à inclusão na pauta; que a retratação
deveria  ser  feita  na  própria  Câmara;  que  restabelecer  a  verdade  não  configurava  ponto  de  pauta.  O
conselheiro Alexander Meireles justificou que o Coordenador do Curso de Letras estava ali para relatar o
acontecido, caso fosse permitido, e que, inclusive, foi ele o injuriado na ocasião. Em votação, o plenário
permitiu,  por  unanimidade  que  o  Coordenador  do  Curso  de  Letras  Português  –  professor  Bruno
Franceschini falasse. Com a palavra, o professor Bruno Franceschini disse que foi levantado na ocasião que
a questão fosse trazida para este Conselho. A conselheira Fernanda Ferreira disse que na ocasião foi dito
que  a  discussão  deveria  envolver  os  chefes  de  UAE  pois  tratava-se  de  um  problema  que  estava  se
ampliando, quando ela própria disse que a discussão deveria ser, então, levada para a instância superior. O
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conselheiro Geraldo Sadoyama ressaltou que uma das atribuições do subchefe é ser o coordenador de
graduação no núcleo servidor, mas, no entanto, ele não tem assento na Câmara de Graduação. Observou
que  se  o  subchefe  tivesse  assento  na  respectiva  Câmara,  ele  discutiria  e  resolveria  ali  as  questões
relacionadas  ao  núcleo  servidor.  Sugeriu  que  esse  fator  seja  repensado  futuramente  a  nível  de
funcionamento da Câmara; que a função é atribuída ao subchefe e ele não tem assento para participar da
sua discussão. Disse que sabia do problema com disciplinas, porém não sabia que tinha coordenador da sua
Unidade envolvido  no ocorrido.  O conselheiro  Alexander  Meireles  concordou que o subchefe  deveria
participar das reuniões, uma vez que são eles os responsáveis pelo núcleo servidor. Disse que todo semestre
o Curso de Letras passar por problemas com disciplinas do núcleo servidor. Perguntou onde ele poderia
esclarecer os fatos. Lembrou que na última reunião do Conselho Gestor foi dito que o Curso de Letras
recebeu vaga do REUNI, o que não aconteceu, e que essa questão também ele queria esclarecer. Disse que
essas  questões  já  estão  atingindo  os  relacionamentos  dentro  das  Unidades.  Perguntou  qual  seria  o
encaminhamento. O conselheiro Moisés sugeriu que a retratação fosse discutida na Câmara de Graduação e
que posteriormente fosse pautada a questão dos diversos núcleos servidores. O conselheiro Alberthmeiry
Teixeira perguntou se retratação não seria caso de sindicância. O conselheiro Moisés Fernandes disse que
pode ser objeto de sindicância caso o agressor não se retrate ou o agredido não aceite a retratação. A
conselheira Fernanda Ferreira disse que concorda que é preciso discutir núcleo servidor neste Conselho.
Disse que assumia o compromisso de colocar como primeiro ponto de pauta na reunião da Câmara do
próximo  dia  dez  a  questão  apresentada  pelo  conselheiro  Alexander  Meireles,  solicitando  que  ele  já
encaminhasse a ela o tema para o ponto de pauta, com o pedido de retratação; que encaminharia, ainda, que
a discussão fosse da Universidade. O conselheiro Cláudio  Lopes propôs aos chefes de unidades marcar
uma reunião administrativa para tratar do tema núcleo servidor, as obrigações, limites e de lá tirar uma
política entre as Unidades; que a reunião contasse também com a presença dos subchefes que poderiam
falar sem a necessidade de pedir autorização e que, posteriormente, se necessário o Conselho Gestor poderá
referendar a posição assumida. A presidente da reunião sugeriu marcar uma reunião para o próximo dia
quatro. O conselheiro Alberthmeiry Teixeira sugeriu fazer antes um levantamento dos núcleos servidores. A
presidente concordou e justificou que é preciso pensar se as ementas das disciplinas é que deverão ser
unificadas,  ou se os projetos pedagógicos dos cursos (PPC) é que precisam ser alterados, mas precisa
encontrar alternativas; que buscar novos professores é uma medida a longo prazo. Precisa conter as brigas
agora.  O conselheiro Cláudio Lopes sugeriu levar o máximo de informações e estudos a essa reunião
administrativa. O conselheiro Alberthmeiry Teixeira sugeriu levar a repactuação do MEC das trinta e três
vagas. O conselheiro Alexander Meireles  ressaltou que à época da repactuação o MEC não entendeu que o
Curso de Letras Português Inglês seria um curso novo mas somente uma continuação de um curso noturno
já existente, portanto não cedendo vagas de docentes. Disse que o único curso que deu vaga para o Curso
de Letras foi a Matemática, que contemplou em seu PPC atendimento de núcleo servidor a eles. Ressaltou
que o curso de Matemática recebe sempre professores efetivos da Letras. A presidente então encaminhou,
primeiramente, que a retratação se dê na Câmara de Graduação onde o fato ocorreu e, encaminhou a seguir,
a realização de uma reunião administrativa da Gestão, e principalmente, dos chefes e subchefes de unidades
que participam como núcleos servidores para discutir a questão do núcleo servidor, no próximo dia cinco às
catorze horas. Disse que posteriormente seria informado o local. Ressaltou que deverá participar da reunião
os coordenadores de cursos, chefes e subchefes, principalmente os envolvidos com núcleo servidor, ou seja,
os servidos e os que servem, e, ainda, os que tiverem boas ideias para resolver o problema. Disse que a
proposta é construir um modelo de busca de vagas junto ao MEC depois que a reitoria da UFCAT for
nomeada, no entanto a falta de professores para a UAE de Letras é urgente e a UFG não entende essa
necessidade de mais um professor substituto. O conselheiro Moisés Fernandes disse que um argumento
forte para discutir é a questão dos professores municipais que o MEC não reconhece essa categoria. O
conselheiro  Ronaldo  da  Silva  perguntou  se  os  alunos  mestrandos  e  doutorandos  que  são  bolsistas  e
precisam realizar estágios nas disciplinas, não poderiam, momentaneamente, ajudar a cobrir essa carência,
sob orientação de docentes, ao que a presidente respondeu que é uma ideia a discutir. Reafirmou que toda
ideia que não seja vaga de professor seria bem-vinda, pois é preciso construir estratégias. A seguir, propôs
iniciar a pauta deliberativa e apresentou para discussão a ata do dia 27/02/2019. Disse que duas correções
tinham sido sugeridas, sendo uma na linha 139 e outra na linha 188. Leu as correções; colocou a ata em
votação, com as correções, ficando a mesma aprovada por unanimidade. Passou ao quarto ponto da pauta,
convidando o conselheiro Geraldo Sadoyama Leal, para apresentar seu parecer acerca do Relatório Final
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das atividades de pós-graduação, nível Mestrado, da servidora Flávia Velloso Alves, conforme consta no
processo nº 23070.008099/2015-54. Com a palavra, o Conselheiro explicou que esse processo estava sendo
apreciado no Conselho Gestor porque quando a servidora estava afastada para o mestrado ela era lotada na
Regional.  Leu  o  parecer  que  foi  favorável  à  aprovação  do  Relatório  acima  citado.  Após  os  devidos
esclarecimentos,  a  presidente  da  reunião  colocou  o  parecer  do  relator  em votação,  ficando  o  mesmo
aprovado por unanimidade. Informou que o próximo item da pauta, análise do relatório do 2º semestre de
2018, nível Doutorado, do servidor Fábio Márcio Gaio de Souza tinha como parecerista o conselheiro
Marcos Bueno que tinha se ausentado da reunião. Disse que, caso o conselheiro Marcos Bueno retornasse,
voltaria a esse ponto. Passou ao próximo ponto da pauta, homologações. A primeira era a substituição do
professor Marcos Bueno, integrante do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), pelo professor Bruno Garcia
de Oliveira, ambos da área Ciências Humanas, para o período de março/2019 a março/2020, substituição
está aprovada em reunião do CEP no dia 28/02/2019. Colocou em votação, ficando a substituição aprovada
por unanimidade. O próximo item da pauta, indicação da professora Carla Natalina da Silva Fernandes
como representante da Regional Catalão no Comitê de Integridade Acadêmica (CIA), decisão já aprovada
ad referendum deste Conselho. A presidente da reunião colocou em votação a decisão, ficando a mesma
ratificada por unanimidade. Passou ao próximo item da pauta,  homologação dos nomes indicados para
comporem a Comissão para Assuntos de Assédio Moral, Sexual e Preconceitos. O conselheiro Cláudio
Lopes leu os nomes indicados, destacando que a UAE de Física, a UAE de Química, a Associação dos
Docentes do Campus Catalão (ADCAC), os estudantes de pós-graduação e os servidores terceirizados não
indicaram representantes. A presidente sugeriu que a medida que os demais nomes forem sendo indicados,
eles  serão  homologados  neste  Conselho.  Ressaltou  que  a  comissão  está  precisando  se  mobilizar
minimamente enquanto aguarda as demais indicações. Lembrou que ficou aprovado neste Conselho que
cada UAE deveria enviar um nome e que algumas enviaram até quatro nomes. Perguntou como selecionar
um nome. O conselheiro Cláudio Lopes sugeriu homologar somente a indicação da Unidade que indicou
um nome; que os demais deverão ser comunicados às Unidades para definirem e indicarem um único
nome. Ressaltou que essa comissão deverá acompanhar os casos de assédio e criar políticas de combate ao
mesmo;  ela  não  faz  os  julgamentos  e  não  compõe  comissão  de  análise  de  Processo  Administrativo
Disciplinas  (PAD).  A presidente  da  reunião  esclareceu  que  a  professora  Tatiana  Machiavelli,  atual
presidente da Comissão está entrando de licença maternidade, assumindo em seu lugar a professora Lana
Ferreira de Lima. Ao final dos esclarecimentos, o conselheiro Cláudio Lopes repetiu os nomes a serem
homologados, das Unidades que indicaram apenas um representante: Ricardo Cruvinel Dornelas – da UAE
de Engenharia, Carmem Lúcia Costa – da UAE de Geografia, André Vasconcelos da Silva da UAE de
Gestão e Negócios, Fabiana Jordão Martinez da UAE de História e Ciências Sociais, Jardel Vieira da UAE
de  Matemática  e  Tecnologia,  Luísa  Cerqueira  Cred-Dio  do  Diretório  Acadêmico  do  Campus  Catalão
(DACC), José Carlos do Nascimento do Sint-IFESGO. Disse que a Associação dos Docentes da UFG
(ADUFG)  deverá  enviar  outro  nome  em  substituição  ao  André  Vasconcelos  da  Silva  que  já  está
representando  a  UAE  de  Gestão  e  Negócios.  A conselheira  Fátima  Pacheco  disse  que  enviou  dois
representantes, mas devendo indicar somente um, indicava Denise Pereira Costa. A presidente da reunião
informou que a Comissão solicitou um espaço nos eventos a serem realizados para fazerem a divulgação de
seu trabalho.  A conselheira  Fernanda Ferreira  perguntou se um indicado estando envolvido em algum
processo  de  assédio,  seja  moral,  sexual,  ou  outro  que  seja,  poderia  compor  essa  comissão,  ao  que  a
presidente da reunião respondeu que a Comissão é que decidirá essa questão. O conselheiro Cláudio Lopes
informou que a Resolução não tem essa regra. A presidente colocou em votação os nomes apresentados que
recebeu dez votos favoráveis e cinco abstenções. Solicitou que as demais Unidades e Setores indiquem os
nomes dos seus representantes e encaminhem para homologação na próxima reunião do Conselho Gestor. A
seguir, passou ao sexto ponto da pauta contextualizando as decisões da última reunião sobre o Espaço das
Profissões e a nomeação da Comissão para repensar essa questão, incluindo a possibilidade de mudança da
data.  O conselheiro  Heber  Martins  explicou  como a  Comissão  avaliou  as  mudanças  e  apresentou  as
propostas  as  quais  sugeriam  uma  nova  formatação  para  a  Feira:  1)  pequenos  stands  fornecendo
informações iniciais sobre o que são os cursos, com folders e banners; 2) visitas in locus nos laboratórios.
A conselheira Fernanda Ferreira acrescentou que o site da Feira, que já existe desde o ano passado, seria
alimentado com a programação do evento a ser enviada pelos representantes dos cursos,  com debates,
inclusive.  Ressaltou  que  para  funcionar  é  preciso  que  haja  empenho  de  cada  representante  de  curso
programando a visita. O conselheiro Rogério Bianchi observou que alguns cursos não possuem foco em

4

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216



ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E SETE DE MARÇO DE 2019

laboratórios, ao que a conselheira Fernanda Ferreira respondeu que os cursos que não tiverem foco em
laboratórios poderão programar palestras, debates, documentários, entre outras atividades. Explicou que o
Curso de Medicina no ano passado optou por gravar pequenos vídeos com os professores. Fizeram também
roda de  conversa.  No decorrer  das discussões  os  conselheiros foram defendendo seus  pontos de  vista
conforme a particularidade de seus cursos, dando sugestões. O conselheiro Cláudio Lopes ressaltou que a
Comissão precisa pensar nos cursos que não tem apelo para laboratório; que o foco não pode ser as visitas
aos laboratórios. O conselheiro Nilton Luís elogiou as visitas às escolas; sugeriu se não seria o caso de
colocar tendas por todo o campus, ao que o conselheiro Heber Martins respondeu que foi pensada nessa
possibilidade, a qual não foi descartada, mas os custos ficariam elevados. O conselheiro Ronaldo da Silva
disse que em universidades, como Goiânia, a visita aos laboratórios não seria possível. Sugeriu dividir
pelas grandes áreas – exatas, biológicas e humanas; que em três lugares diferentes ficariam os grandes
núcleos.  Após as discussões,  a presidente perguntou se poderia colocar em votação, primeiramente,  as
datas, desvinculadas. A conselheira Fernanda Ferreira explicou que essa alteração demandaria aprovação,
novamente, na Câmara Superior de Graduação, o que não seria muito rápido. O conselheiro Heber Martins
explicou  que  nessa  data  a  visita  as  escolas  poderia  surtir  mais  efeito  que  a  realização  da  feira.  Os
conselheiros  sugeriram mudar  a data para  o início do mês  de  junho.  A conselheira  Fernanda Ferreira
observou que havia duas decisões a serem aprovadas: a comissão para realizar o trabalho nas escolas sobre
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o projeto Espaço das Profissões. A presidente fez dois
encaminhamentos para a votação, sendo um o modelo do Espaço das Profissões que consiste na visitação
às escolas e no momento de feira e o segundo encaminhamento que consiste na alteração da data da feira.
Iniciou colocando em votação o modelo alterado para um primeiro momento destinado a visitação nas
escolas a fim de divulgar o ENEM aos alunos e sensibilizá-los a fazerem suas inscrições, e, um segundo
momento, destinado à realização do Espaço das Profissões aqui na Regional, que recebeu quinze votos
favoráveis  e  uma abstenção,  ficando aprovado esse novo modelo com duas etapas.  Após,  colocou em
votação a alteração da data do Espaço das Profissões 2019 da Regional Catalão/UFG de 08/05/2019 para o
dia 05/06/2019 que também recebeu quinze votos favoráveis e uma abstenção, ficando aprovada a nova
data.  Perguntou como será  a  estratégia  para  a comissão fazer  a  divulgação do ENEM nas  escolas.  A
conselheira Fernanda Ferreira disse que queria falar sobre a proposta do conselheiro Ronaldo da Silva, que
ela considerava ser razoável a ideia de criar espaços com as três grandes áreas separadas. A presidente da
reunião sugeriu que a comissão já existente convidasse o conselheiro Ronaldo da Silva para discutir sua
ideia. A conselheira Fernanda Ferreira pediu aos chefes de Unidades para que avisassem os coordenadores
para que estes, por sua vez, avisassem os professores da mudança na data da feira, justificando os motivos.
A presidente reforçou o pedido aos chefes de Unidades e passou ao ponto de pauta incluso no início da
reunião pedindo dilatação do término da reunião, que foi aprovado. Contextualizou a discussão sobre o
modelo de alocação de estagiários aprovado no ano de dois mil e quinze e que está sendo rodado até hoje.
Disse que a Coordenação de estágios tem recebido demandas as mais variadas possíveis. Justificou que a
situação na Regional foi alterada, desde então, com a nomeação de diversos técnicos administrativos e com
a reconfiguração de UAEs, levando à necessidade de atualizar os dados para rodar o modelo novamente
para o segundo semestre de 2019. O conselheiro Heber Martins ressaltou que o número de vagas de estágio
não poderá ser ampliado, ocorrerá que as vagas existentes serão realocadas. Disse que não é permitido pela
legislação  que  estagiário  ocupe  vaga  de  técnico  de  laboratório.  A presidente  pediu  permissão  para  a
Coordenadora  de Estágios fazer  uso da palavra,  sendo seu pedido aprovado.  Assim, com a palavra,  a
professora Ivânia Vera disse que rodar o modelo anualmente não é viável, uma vez que rodando o modelo
anualmente o mesmo estagiário poderia ter que mudar de setor. Justificou que o edital deve ser respeitado;
que o local a ser estagiado tem que ser respeitado, o que implicaria em um termo aditivo. Observou que o
edital tem validade de um ano e que o estagiário poderá pedir prorrogação por mais um ano. Disse que vai
estudar a  possibilidade do edital   ter  validade por dois  anos.  Estando todos esclarecidos,  a  presidente
colocou em votação a anuência para atualizar o modelo de alocação de estagiários nas UAE e setores da
Regional, que foi aprovada por unanimidade. Disse que a gestão se comprometia a realizar os estudos
necessários nos próximos meses e trazer à apreciação dos Conselheiros para abertura de um novo edital no
segundo semestre letivo de dois mil e dezenove. A conselheira Fernanda Ferreira disse que é preciso tirar
os nomes dos representantes das Unidades os quais participarão da Comissão do ENEM e da organização
do Espaço das Profissões. A presidente disse que vai mandar um memorando da Secretaria Administrativa
para que cada Unidade indique à Direção um representante.  O conselheiro Heber Martins disse que é
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importante ter um conselheiro para ser o coordenador da Comissão e que talvez fosse mais viável ter um
representante  de  cada  área  por  causa  da  logística  de  visitar  as  escolas.  A presidente  reforçou  que  a
Secretaria Administrativa encaminhará um memorando às Unidades para que cada uma destas indiquem
um representante. A presidente convidou para as cerimônias de colação de grau que estão acontecendo.
Parabenizou a UAE de Física pela aula inaugural do Curso de Física, modalidade bacharelado. Justificou
sua ausência por conta da colação de grau que aconteceu no mesmo horário. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às dezessete horas e oito minutos e eu, Tânia Maria Tartuci, lavrei a presente ata que
depois  de  lida  e  aprovada  será  assinada  por  mim  e  pelos  presentes  à  sua  discussão  e  aprovação.
_____________________________
Presidente do Conselho: Roselma Lucchese                                                                                                                       
Conselheiros:
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo                                                                                                                                   
Alexander Meireles da Silva                                                                                                                                                  
Celso Vieira Abud                                                                                                                                                                    
Cláudio Lopes Maia                                                                                                                                                                
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                                                                         
Fernanda Ferreira Belo                                                                                                                                                          
Geraldo Sadoyama Leal                                                                                                                                                         
Grenissa Bonvino Stafuzza                                                                                                                                                    
Heber Martins de Paula                                                                                                                                                          
Laurita de Queiroz Bomdespacho                                                                                                                                        
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                                         
Marcos Bueno                                                                                                                                                           
Moisés Fernandes Lemos                                                                                                                                                       
Neila Coelho de Sousa                                                                                                                                             
Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                                 
Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                                                     
Ronaldo da Silva                                                                                                                                                                     
Vinícius Veroneze dos R. Costa                                                                                                                                            
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