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Aos vinte e nove (29) dias do mês de março de dois mil e dezessete, às catorze horas e vinte e dois
minutos (14h22min), 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:  Alberthmeiry
Teixeira de Figueiredo, Ana Paula Pinheiro Zago, Cleumar Tristão de Aguiar, Denis Rezende de Jesus,
Élida Alves da Silva, Fátima Pacheco de Santana Inácio, Geraldo Sadoyama Leal, Gilmar Alves de
Avelar, Lana Ferreira de Lima, Lincoln Lucílio Romualdo, Marco Paulo Guimarães, Maria Helena de
Paula,  Maria  Terezinha  do  Prado,  Nilton  Luís  Moreira,  Paulo  Henrique  Silva  Azevedo,  Rogério
Bianchi  de Araújo,  Sheila  de Carvalho Pereira  Gonçalves  e Thiago Porto de Almeida  Freitas.  Os
conselheiros Marcos Bueno, José Eustáquio Ribeiro e Serigne Ababacar Cisse Ba justificaram suas
ausências.  Estava  presente,  também,  com  direito  a  voz,  o  discente  Isac  Thaveres  da  Silva,
representante do Diretório Acadêmico do Campus Catalão (DACC) da Regional Catalão.  Havendo
quórum, o presidente iniciou a reunião falando da pauta intensa e assim, dispensou a discussão dos
informes, colocando-se à disposição caso algum conselheiro quisesse tirar dúvidas em outro momento.
Informou que a Reitoria está solicitando a colaboração de toda a comunidade na elaboração do texto da
proposta do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período de 2018/2022, até o dia
08/05/2017; que o contrato dos motoristas foi rescindido e que há a expectativa para contratação de
novos motoristas a partir  do próximo dia primeiro (1º);  que a licitação da empresa que operará o
Restaurante  Universitário  (RU)  está  em fase  de  verificação  dos  documentos;  que  haverá  eleição
eletrônica para representantes de categorias nos conselhos e câmaras da UFG, via Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), para representação estudantil, representação de técnicos e
de  docentes;  que  está  concluída  a  parte  arquitetural  do  projeto  da  casa  do  estudante,  com  o
acolhimento das sugestões dos estudantes. Disse que a licitação deverá ser feita ainda este ano. Passou
a palavra ao conselheiro Lincoln Romualdo para passar os informes da Coordenação de Graduação
(COGRAD). Este convidou a todos para o Ciclo de Debates das Licenciaturas que acontecerá nesta
noite, onde será discutida a política de formação de docentes da UFG. Informou que no último dia 24
teve reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa,  Extensão e Cultura (CEPEC) onde foi aprovado o
calendário acadêmico de cada regional fora de sede, também o calendário de eventos e a contagem de
dias letivos. Passou as principais datas, lembrando que os coordenadores ou vice-coordenadores, não
estando de férias, têm que participar das reuniões de Câmara que ocorrerão. Na sequência, o presidente
da reunião passou a palavra à conselheira Maria Helena para os informes da Coordenação de Pesquisa
e Pós-graduação. Esta informou que a estampa das congadas na porta de entrada deste auditório é
gentileza da Stampa Serigrafia à Universidade, ressaltando a justa homenagem a essa cultura secular.
Cobrou a placa da inauguração do recinto do Diretor Thiago Jabur Bittar. Informou que foi aprovada a
Resolução da Pesquisa na reunião do CEPEC, ocorrida na última sexta-feira, e que a mesma pressupõe
uma postura firme de gestores e chefes de unidades uma vez que ela tem como premissa a força de
trabalho. Ressaltou que, principalmente, os chefes de Unidade Acadêmica Especial (UAE) deverão
ficar muito atentos às mudanças por ela instituídas, uma vez que em função de distribuição de carga de
trabalho poderá ser pensada a distribuição de vagas de docentes e técnicos. Chamou a atenção dos
chefes de UAE, os quais,  segundo ela,  na maioria  são também professores de programas de pós-
graduação, sobre um memorando encaminhado em conjunto pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
(PRPI)  e  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação  (PRPG),  chamando  a  atenção  para  envio  de  dados  de
propostas de internacionalização, tanto da graduação quanto da pós-graduação. A seguir, o presidente
da reunião passou a palavra à conselheira Lana Ferreira, para repassar os informes da Coordenação de
Extensão e Cultura. Ela informou que a previsão é que o Edital PROBEC será divulgado a partir do
próximo dia trinta (30) e as inscrições deverão ser realizadas a partir do próximo dia dez (10), trazendo
algumas modificações que deverão ser observadas. Passou a palavra ao conselheiro Thiago Porto –
presidente da Comissão Organizadora do Congresso de Ensino, Pesquisa, e Extensão (CONPEEX)
2017, que passou informações sobre este evento, tais como prévia da divisão em subcomissões e dados
referentes à elaboração de projetos para captação de recursos junto às agências de fomento. Solicitou o
envolvimento dos docentes, discentes e técnicos administrativos na realização do evento, ocasião em
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que também acontecerá  o Espaço das Profissões. A conselheira  Maria  Helena  pediu novamente  a
palavra para informar que o SIGAA – módulo pesquisa já está em funcionamento. Pediu esforço dos
chefes  para  repassar  aos  docentes  das  suas  UAE,  quanto  à  submissão  de  projetos  de  Iniciação
Científica (IC), com bolsa e sem bolsa. Falou da importância de trazer alunos da rede pública para
participarem de  projetos  de  pesquisa  na  Universidade.  A seguir,  o  presidente  passou a  palavra  à
conselheira Élida Alves, para os informes da Coordenação de Administração e Finanças (CAF). Esta
informou  que  vai  tentar  fazer  as  obras  mais  impactantes  no  período  de  recesso  acadêmico,
apresentando o cronograma para o mês de abril. O presidente ia dar prosseguimento à pauta, mas os
estudantes, através da conselheira Maria Terezinha solicitaram esclarecimentos quanto a sequência da
pauta.  O presidente leu a convocação,  justificou que o processo 23070.004722/2017-61, acerca de
redução de vagas do Curso de Graduação em Educação do Campo, será retirado da pauta, ficando para
deliberação na próxima reunião ordinária. Inverteu o ponto 3 com o ponto 4, a pedido dos estudantes
presentes. Iniciou a pauta deliberativa, convidando o conselheiro Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo
para proceder à leitura do seu parecer acerca do processo 23070.002601/2017-85, que trata de minuta
de  convênio  a  ser  celebrado  entre  a  Universidade  Federal  de  Goiás  e  a  Universidade  Federal  de
Uberlândia afim de estabelecer cooperação mútua. Explicou que a solicitação partiu dos Programas de
Pós-graduação em Geografia de ambas as Instituições, mas,  uma vez aprovado, o convênio poderá
atender a todas as Unidades das duas Universidades. O relator leu o seu parecer que foi favorável à
assinatura  do  convênio,  explicou  em que  consiste  o  mesmo  e  que  ele  é  aberto  a  todas  as  UAE
interessadas. Após os esclarecimentos, o presidente colocou em votação o parecer do relator, que foi
aprovado por unanimidade. Passou à análise do processo 23070.003378/2017-93, acerca de minuta de
Protocolo de Intenções a ser firmado entre o Estado de Goiás, o Ministério de Minas e Energia,  a
Universidade Federal de Goiás e a Federação das Indústrias do Estado de Goiás. O relator também foi
o conselheiro  Alberthmeiry  Teixeira  de  Figueiredo,  que  leu  o  seu  parecer,  no  qual  foi  favorável.
Relatou que a minuta tem por objeto conjugar esforços para instalação e implantação de um centro de
desenvolvimento de tecnologias para mineração em Goiás, que inclui uma planta piloto de tratamento
e  beneficiamento  de  minério,  na  cidade  de  Catalão.  A  conselheira  Élida  Alves  esclareceu  que
participou das discussões desde o início e que a intenção é repassar a planta e os laboratórios da Metais
de  Goiás  S/A (METAGO)  para  a  UFG.  Disse  que  foi  um ex-aluno  do  Curso  de  Letras  aqui  da
Regional, Vicente Lobo, que trabalhou na Empresa Vale e que hoje está no Ministério de Minas e
Energia, quem iniciou esse processo. A intenção, segundo ela, é que a transferência seja custeada pelas
empresas,  pelo  próprio Ministério  e  pelo  Estado e,  a  princípio,  a  UFG não entraria  com nenhum
recurso  financeiro,  mas  de  pessoal.  Disse  que  a  comissão  responsável  está  tentando  envolver  a
Prefeitura Municipal, no entanto, o prefeito ainda não recebeu ninguém da UFG. O conselheiro Marco
Paulo disse que, a se concretizar esse protocolo de intenções, isso contribuiria com o crescimento da
região quanto ao setor de mineração. Explicou que os testes nunca são feitos em plantas que estão
rodando. Pediu um voto de confiança para tocar o projeto, sabendo que a UFG não tem recursos para
bancar,  mas  isso  seria  possibilitado  por  agentes  externos.  Encerradas  as  discussões,  o  presidente
colocou em votação o parecer do relator, que foi aprovado por unanimidade. Convidou a conselheira
Fátima Pacheco de Santana Inácio para relatar o processo 23070.013956/2016-19, que trata do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) de Física, grau Licenciatura, da Unidade Acadêmica Especial de Física da
Regional Catalão/UFG. A relatora leu o seu parecer, explicou que o Curso está solicitando redução do
número de vagas ofertadas para ingresso, e, ao final deu parecer favorável, desde que fossem atendidas
algumas  recomendações.  O  conselheiro  Lincoln  Lucílio  explicou  que  o  Departamento  de  Física
decidiu reduzir o número de vagas no Curso de Física – Licenciatura e com essas vagas da redução
criar o Curso de Física, Bacharelado, que já foi aprovado neste Conselho. Ressaltou que não haverá
impacto no número de alunos. Após os esclarecimentos, o presidente da reunião colocou em votação o
parecer  da  relatora  que  foi  aprovado  por  unanimidade,  ressaltando  que  o  curso  deve  atender  às
sugestões contidas no parecer. O conselheiro Lincoln Lucílio observou que na sequência o processo
deverá  ser  encaminhado  à  Câmara  de  Graduação  (COGRAD).  O presidente  da  reunião  passou à
discussão do processo 23070.020660/2014-92, que trata do relatório de pós-graduação referente ao 1º
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semestre/2016  do servidor  Einar  César  Santos.  Justificou  que  o  relator  foi  o  conselheiro  Serigne
Ababacar Cisse Ba que não pode comparecer a esta reunião. Leu o parecer favorável do relator, e, a
seguir colocou o referido parecer em votação, sendo ele aprovado por unanimidade. Passou à discussão
do quarto ponto da pauta, uso de espaço do Bloco Didático 2 e do espaço construído para abrigar um
Restaurante Executivo (RE). O presidente fez uma contextualização histórica apresentando um total de
onze (11) sugestões para ocupação do espaço onde seria implantado o RE explicando as propostas que
foram descartadas e por que do descarte de cada uma de acordo com as discussões em conselhos
gestores anteriores. Observou ainda que a deliberação mais recente foi solicitar um parecer da Pró-
reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária (PROCOM), o qual foi feito e será apresentado
adiante. Falou os principais pontos do parecer feito pela Coordenação de Assuntos da Comunidade
Universitária (CCOM): que o espaço do RE seja destinado a todos os alunos da Regional Catalão para
instituir um espaço de convivência; que o espaço também seja utilizado para realocação do DACC e do
serviço de xerox; que a manutenção do serviço de xerox seja às expensas do DACC (sem utilizar
recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES). Disse que o parecer da PROCOM foi
sucinto e afirmou que a decisão caberá à Regional Catalão, mas que não existe impedimento que seja
ocupado conforme proposta aprovada pela CCOM. Contextualizou a situação das salas de aulas nos
Blocos Didáticos que estão no limite da capacidade de utilização, a nova matriz dos Cursos de Física e
o início do Curso de Medicina.  Ressaltou que, afim de agilizar a discussão, duas (2) propostas se
sobressaíram, sendo que a primeira é que o espaço do RE seja destinado para espaço de convivência
dos estudantes e também para instalação do serviço de xerox, desocupando, assim, duas (2) salas do
Bloco Didático 2, que atualmente estão sob responsabilidade do DACC; a segunda proposta é que o
espaço do RE seja destinado à central  de convivência para os estudantes e espaço para orientação
acadêmica,  proposta  esta  apresentada  pelos  integrantes  do  DACC.  Abriu  para  discussão.  Os
integrantes do DACC estavam contra a primeira proposta, alegando que a instalação do DACC e da
xerox no Bloco Didático 2 foi uma conquista antiga, da qual eles não abririam mão. O discente Emival
Pedroso da Silva Filho, a quem foi permitida a fala durante a reunião, disse que a licitação de uma
segunda copiadora a ser instalada nas dependências da Regional e a exigência de desocupação das
duas salas que estão sendo usadas pelo movimento estudantil é um ataque ao movimento estudantil.
Disse ainda, que o movimento estudantil vem sendo atacado desde o ano passado por diversas frentes e
que haviam acordado de usar os espaços enquanto não ter  o centro de convivência.  A conselheira
Maria Terezinha perguntou se o acordo para utilização dessas duas salas foi feito antes de decidir que a
prioridade de construção seria para a casa do estudante e não do centro de convivência ou se foi após.
Justificou que se o acordo foi feito  antes  da suspensão da prioridade  de construção do centro  de
convivência, então não tem fundamento a posição dos mesmos. O estudante Emival respondeu que o
acordo foi feito antes. O presidente da reunião ressaltou que sempre recebeu os estudantes, mas que a
decisão quanto à utilização do espaço físico é deste Conselho, não tendo estabelecido acordo algum. O
conselheiro Gilmar Alves disse que seria melhor encaminhar a proposta dois (2) e depois ver a questão
das salas ociosas. Justificou que isso evitaria um conflito nesse momento.  O presidente da reunião
explicou que não há ataque algum, sendo que as propostas partiram da Comunidade Universitária e
colocou em votação a compilação das onze (11) propostas em duas (2) e o encaminhamento da mesma,
que recebeu doze (12) votos favoráveis e cinco (5) contrários, ficando aprovada a compilação e o
encaminhamento da mesma para deliberação. Assim, a seguir, colocou em votação a proposta 1, que
recebeu  sete  (7)  votos  favoráveis,  a  proposta  2  recebeu  cinco  (5)  votos  favoráveis  e  quatro  (4)
conselheiros abstiveram-se de votar, sendo aprovada a proposta 1. O discente Isac Thavares da Silva
manifestou nota de repúdio à Direção da Regional, frente a intimação recebida em razão de sindicância
decorrente  da ocupação do Bloco Administrativo,  cujo processo,  segundo ele,  foi  manipulado e é
golpe. O presidente da reunião esclareceu como são formadas as comissões de sindicância, as quais
são criadas para averiguar uma situação e que contaram com todos os documentos feitos pela equipe
de segurança, que tem obrigação por lei de encaminhar para a Reitoria todos os problemas relatados
em documentos e que a decisão de abrir ou não sindicância parte do Reitor. A conselheira Élida Alves
esclareceu que a licitação da xerox não foi feita como ataque aos estudantes, foi um direcionamento
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para atender à comunidade acadêmica, sem ferir a legislação que rege os processos licitatórios, não
tendo nenhuma implicação com o movimento estudantil. Foi esclarecido ainda que o serviço de xerox
ou qualquer outro a ser oferecido no espaço cedido ao DACC não pode ter finalidade comercial, pois
para  isso  são  necessários  ritos  legais  e  autorização  das  Pró-Reitorias  pois  o  espaço  é  público.  O
presidente passou ao próximo ponto da pauta, micro-ônibus. A conselheira Élida Alves relembrou que
este Conselho aprovou há algum tempo que um micro-ônibus seria utilizado para as viagens de aulas
práticas e trabalho de campo. Ressaltou que o tipo de ônibus que a Regional Catalão possui não é
apropriado para viagens em estrada de terra, o que tem colocado em risco motoristas e passageiros.
Disse que era previsto que problemas ocorreriam, mas não durante a viagem. Falou da Portaria número
28 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) que proíbe a locação e aquisição
de veículos. Lembrou também, que havia sido aprovada a compra de um veículo pé-de-boi para este
tipo de viagem, mas foi comprado outro tipo de veículo. Propôs o encaminhamento de levar a questão
ao conhecimento da Reitoria para ver o que pode ser feito. Disse que, enquanto isso, precisa de uma
decisão imediata de como proceder com os trabalhos de campo. Propôs adiar a decisão para a próxima
reunião deste Conselho, enquanto isso os chefes de UAE discutem com os docentes que tem esse tipo
de aula e trazem as sugestões para discussão. Nesse momento o presidente pediu que os conselheiros
aguardassem um momento, enquanto o conselheiro Lincoln Lucílio foi conversar com os discentes que
queriam  apresentar  uma  contraproposta.  O  conselheiro  Paulo  Henrique  disse  que  os  estudantes
pediram para  inserir  uma nova proposta,  que  consiste  em desocupar  somente  uma sala  do  Bloco
Didático 2. O conselheiro Lincoln Lucílio sugeriu que seja inserido um novo ponto de pauta, onde seja
apresentada uma contraproposta àquela já aprovada, havendo nova votação.  O presidente apresentou,
então, a nova proposta que é do DACC desocupar uma (1) sala no Bloco Didático 2 no momento da
liberação do espaço do RE e uma (1) sala no momento de liberação do centro de convivência que
deverá ser construído.  O conselheiro Thiago Porto argumentou que isso não é desfazer  a votação
anterior, mas apresentar um cronograma para desocupação das salas. O presidente da reunião colocou
em votação o pedido de inclusão na pauta, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, colocou em
votação a nova proposta, que foi aprovada com quinze (15) votos favoráveis e duas (2) abstenções,
ficando esta aprovada. Ficou decidido que os estudantes definirão qual sala será desocupada primeiro.
O conselheiro Denis Rezende propôs reativar a comissão para discutir a utilização do espaço físico da
Regional. A conselheira Élida Alves sugeriu que a comissão deveria ser composta por um docente de
cada UAE, indicados pelos chefes das referidas UAE, trabalhando essa comissão sob a presidência do
professor  Wellington  Andrade  da  Silva.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  reunião  foi  encerrada  às
dezessete horas (17h) 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:
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo                                                                                                                    
Ana Paula Pinheiro Zago                                                                                                                                          
Cleumar Tristão de Aguiar                                                                                                                                          
Denis Rezende de Jesus                                                                                                                                              
Élida Alves da Silva _____________________________________________________________
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                                                              
Geraldo Sadoyama Leal                                                                                                                                              
Gilmar Alves de Avelar                                                                                                                                              
Lana Ferreira de Lima                                                                                                                                                 
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                                          
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                              
Maria Helena de Paula                                                                                                                                                
Maria Terezinha do Prado                                                                                                                                           
Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                        
Paulo Henrique Silva Azevedo                                                                                                                                 
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Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                                         
Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves                                                                                                                    
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                            
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