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

 Aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às catorze horas e doze 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;  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; Geraldo Sadoyama
Leal – Chefe da Unidade Acadêmica Especial (UAE) de Biotecnologia; Marco Paulo Guimarães –
Chefe da UAE de Engenharia; Marcionílio Teles de Oliveira Silva (substituto de Nilton Luís Moreira –
Chefe da UAE de Física); Rogério Bianchi de Araújo – Chefe da UAE de História e Ciências Sociais;
João Donizete Lima – Chefe da UAE de Geografia; Celso Vieira Abud – Chefe da UAE de Matemática
e Tecnologia; Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo – Chefe da UAE de Química; Ana Marta Ribeiro
Borges Rodovalho – representante dos Órgãos Administrativos e Vinícius Veroneze dos R. Costa –
representante técnico administrativo. Estavam presentes, também, Roberto Ferreira Tavares - Chefe de
Gabinete  e  a  professora  Cláudia  Tavares  do  Amaral  –  Coordenadora  do  Curso  de  Pedagogia,
representando a Chefe e a Subchefe da UAE de Educação.  Havendo quorum a presidente iniciou a
reunião com os informes da Direção: 1) foi disponibilizado no site desta Regional o Projeto Cães
Comunitários, aberto para consulta pública. Pediu a todos para estimularem a comunidade universitária
a dar sua contribuição para o projeto; 2) a carta sobre os grupos de trabalho da Universidade Federal de
Catalão  está  passando  pelos  últimos  encaminhamentos  antes  de  ser  disponibilizada  para  consulta
pública;  o  relatório  de  um  ano  de  gestão  será  disponibilizado  nos  próximos  dias;  indicativo  de
contingenciamento do orçamento em torno de vinte por cento, tanto da verba de custeio quanto da
verba de capital e de vinte e cinco por cento da verba do Plano Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES). Passou a palavra ao conselheiro Moisés Fernandes que informou que esteve em Brasília e
repassou as notícias lá obtidas: 1) muito comentado o contingenciamento de vinte e cinco por cento da
verba  do PNAES;  2)  entrará  em vigor  dia  1º/06/2019 um decreto  que  impedirá  a  contratação de
técnicos administrativos,  exceto aquelas provenientes de concursos que já estavam em andamento.
Disse  que  o  Ministério  da  Economia  solicitou  uma planilha  com previsão  de  concursos  a  serem
realizados  e  nome  dos  classificados.  Explicou  que  houve  diminuição  no  número  de  candidatos
aprovados no cadastro de reserva visando diminuir a autonomia das universidades na realização de
concursos. Ressaltou que pediu para colocar na referida planilha os dezesseis professores do muncipio
que ainda fazem parte do quadro de professores da Regional Catalão, os quais deverão se aposentar
nos próximos anos. Sobre as vagas pactuadas para o Curso de Medicina, explicou que isso o preocupa
e que também serão colocadas na planilha. Sobre as universidades novas e as novíssimas, disse que as
mesmas serão tratadas como exceção.  Disse que o representante da Universidade Federal de Jataí
perguntou como ficariam as chamadas super novas universidades, ao que a representante do Ministério
da  Economia  respondeu  que  a  questão  estava  agendada  para  ser  discutida  com  o  Ministério  da
Educação (MEC) e que faltava somente orçamento. Em relação à Coordenação de Desenvolvimento
Institucional  e  Recursos  Humanos  (CEDIRH)  passou  os  seguintes  informes:  1)  os  concursos  em
andamento  aqui  na  Regional  prosseguirão  normalmente até  o  dia  31/05/2019;  2)  dias  15 e  16/05
acontecerá na Regional um evento para discutir carreira e aposentadoria com a presença do servidor da
Seção de Cadastro da UFG, Eleude Batista Leite. Explicou que dia 15 ele fará uma palestra com o
tema “Carreira e Aposentadoria” e dia 16 haverá agendamento para esclarecimentos individuais; dia 16
haverá,  também,  palestra  com  a  mestranda  em  Gestão  Organizacional  Raissa  Cristina  Pereira,
orientanda da professora Dra. Renata Alessandra Evangelista com o tema “Saúde do trabalhador e
preparo para a aposentadoria: o olhar salutogênico”; palestra com uma promotora de justiça que falará
sobre a carreira no serviço público; palestra com Prof. Dr. Eduardo Rolim de Oliveira da Universidade
Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  (UFRGS)  com  o  tema  “Projeto  de  Vida:  discutindo  carreira  e
aposentadoria”; no dia 8/05 acontecerá um curso sobre o uso racional da água, sendo público-alvo os
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funcionários da empresa de limpeza e da empresa de parques e jardins, mas sendo aberto a quem se
interessar. O conselheiro Heber Martins sugeriu que fosse extendido aos funcionários do Restaurante
Universitário (RU), ao que o conselheiro Moisés Fernandes respondeu que estava extendido. A seguir,
a presidente da reunião passou a palavra à conselheira Fernanda Ferreira que repassou os informes da
Coordenação  de  Graduação  (COGRAD):  1)  que  os  chefes  de  UAE  acompanhem  junto  aos
coordenadores de cursos a frequência dos monitores, se eles realmente estão prestando monitoria; 2)
houve uma reunião de trabalho com a equipe da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) no último
dia 18 quando foi lembrado que os cursos de licenciatura, conforme a resolução 02/2015 do Conselho
Nacional  de  Educação,  deverão  ter  seus  projetos  pedagógicos  de  cursos  (PPC)  atualizados  até  o
próximo mês de junho, porém, antes, estes deverão ser aprovados na Câmara Regional de Graduação
e, posteriormente, na Câmara Superior de Graduação. Informou que os cursos que não atualizarem
seus PPCs até a data estipulada ficarão inadimplentes no MEC em relação ao seu credenciamento.
Disse que a sugestão da Pró-Reitora de Graduação, professora Jaqueline Araújo Civardi, foi que todos
tentem  minimamente  garantir  as  atualizações,  mesmo  que  depois  as  mesmas  tenham  que  ser
corrigidas. Lembrou os três pontos que precisam ser atendidos: diminuição da  carga horária, prática
como componente curricular e possibilidade de padronização de ementas; 3) Espaço das Profissões e
comissão de divulgação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): está agendada uma reunião
para iniciar o planejamento com os representantes de cada UAE no próximo dia 30; não houve muitos
nomes indicados pelas UAE. A presidente da reunião passou a palavra ao conselheiro José Júlio de
Cerqueira que repassou os informes da Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: 1) o
edital  de  iniciação  à  pesquisa  está  em  andamento  com  os  planos  de  trabalho  sendo  avaliados.
Recomendou que os professores entrem no módulo pesquisa e acompanhem a situação dos planos de
trabalho, se estão homologados ou somente cadastrados e que, se necessário, observem a data para
entrarem com recurso; 2) dia 14/05 haverá uma palestra com o tema “Internacionalizar é Preciso” a ser
proferida pelo prof. Paulo Cézar Vieira; 3) dia 14/06 haverá uma palestra sobre a questão da saude
mental dos alunos de pós-graduação, mas aberta aos alunos da graduação; 4) na próxima sexta-feira
deverão ser acertados os detalhes para a vinda de um professor da Universidade Federal de Passo
Fundo/RS  para  discutir  autoavaliação  na  pós-graduação.  Ressaltou  que  autoavaliação  e
internacionalização são pontos específicos importantes para a  Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal  de  Nível  Superior (CAPES)  no  planejamento  estratégico.  O  conselheiro  Celso  Vieira
perguntou se há previsão para a concessão de novas bolsas da  Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado  de  Goiás  (FAPEG),  ao  que  o  conselheiro  José  Júlio  de  Cerqueira  respondeu  que  não  há
previsão. Iniciou a pauta deliberativa comunicando que a ata do dia 27/03/2019 seria retirada da pauta
por não ter sido a mesma passado por uma última correção, ficando, desse forma, para aprovação na
próxima  reunião  ordinária.  Passou  ao  quarto  ponto  da  pauta,  relatórios  de  pós-graduação  dos
servidores técnicos administrativos em educação (TAE) referentes ao 2º semestre de 2018. Iniciou com
o processo 23070.000627/2018-70 que trata  do relatório referente às atividades  do servidor  Fábio
Márcio Gaio de Souza no curso de Doutorado, cujo parecerista foi o conselheiro Marcos Bueno, no
entanto  verificou que  este  não  estava  presente  à  reunião.  Passou à  análise  do   relatório  seguinte
referente  às  atividades  do  servidor  Lailton  Martins  Ribeiro  no  curso  de  Mestrado  –  processo
23070.000510/2018-96,  cujo  parecerista  foi  o  conselheiro  João Donizete  Lima.  Com a  palavra,  o
conselheiro João Donizete relatou a situação do processo e disse que seu parecer foi favorável. Não
havendo nada a discutir,  a presidente da reunião colocou em votação o parecer,  ficando o mesmo
aprovado por  unanimidade.  Passou à  análise  do relatório  ((documento  SEI 0507860),  referente  às
atividades  desenvolvidas  pela  servidora  Daiane  Dizielle  Meireles  Soares  no  curso  de  Mestrado  –
processo 23070.003708/2018-21, cujo parecerista foi a conselheira Fernanda Ferreira Belo.  Com a
palavra, a conselheira Fernanda Ferreira leu seu parecer que ao final foi favorável. A presidente da
reunião colocou em apreciação o parecer. O conselheiro João Donizete perguntou se a servidora havia
solicitado prorrogação de prazo para conclusão do Curso, ao que a relatora respondeu que era apenas
análise  do  relatório  de  atividades.  O  conselheiro  Moisés  Fernandes  esclareceu  que  a  interessada
declinou da prorrogação do prazo e que a defesa do mestrado deverá ocorrer no mês de maio próximo.
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Esclarecidas as dúvidas, a presidente colocou em votação o parecer que foi aprovado por unanimidade.
Retornou à análise do processo 23070.000627/2018-70 que trata do relatório referente às atividades do
servidor Fábio Márcio Gaio de Souza. Solicitou ao Chefe de Gabinete, Roberto Ferreira Tavares que
procedesse à leitura do parecer feito pelo relator Marcos Bueno. O Chefe de Gabinete leu o parecer do
relator que, ao final, foi favorável. A presidente colocou em votação o parecer ficando este aprovado
por unanimidade.  Passou ao quinto ponto da pauta,  processo 23070. 008469/2019-87 que trata da
criação do Curso de Bacharelado em Química Industrial, da extinção da Habilitação de Bacharelado
em Química e da mudança de turno da Habilitação de Licenciatura em Química da  UAE de Química.
O  relator  do  processo  leu  seu  parecer  (documento  SEI  0627079)  que  ao  final  foi  favorável  à
reestruturação  solicitada  pela  própria  UAE  de  Química.  A presidente  colocou  em  discussão.  O
conselheiro  Alberthmeiry  Teixeira  explicou  os  questionamentos  colocados  no  parecer  e  aos
questionamentos  apresentados  por  conselheiros,  justificando  que  a  ideia  é  tornar  os  cursos  mais
atrativos, oferecendo uma maior possibilidade de atuação para os profissionais. O conselheiro Celso
Vieira disse que confia na Unidade que apresentou a proposta visando atacar o problema da evasão.
Alertou que o curso já pense em fazer uma inserção dentro das indústrias locais a partir de agora e que
a mudança para diurno poderá gerar a necessidade de fazer novo arranjo com as disciplinas núcleo
servidor da UAE de Matemática e Tecnologia, mas que isso não será problema na Unidade dele. A
presidente colocou em votação o parecer do relator que foi aprovado por unanimidade. Parabenizou a
UAE de Química e complementou a fala do conselheiro Celso Vieira dizendo que é preciso se adequar
aos novos tempos e às cobranças que tem sido colocadas. Pediu uma salva de palmas ao novo curso.
Passou ao  sexto  ponto  da  pauta,  novos  nomes  para  complementar  a  formação da  Comissão  para
Assuntos  de  Assédio  Moral,  Sexual  e  Preconceitos  da  Regional  Catalão.  A presidente  da  reunião
lembrou  que  na  última  reunião  foram  aprovados  alguns  nomes,  ficando  os  demais  para  serem
indicados e a seguir homologados, posteriormente. Leu a relação dos novos nomes indicados: Pollyane
Lisita  da  Silva  –  representante  da  Coordenação  de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos
Humanos, André Carlos Silva – representante da Associação dos Docentes da UFG, Fabianna Simão
Bellizzi  Carneiro  –  representante  da  UAE  de  Letras  e  Linguística  e  Ed  Carlo  rosa  Paiva  em
substituição a Ricardo Cruvinel Dornelas da UAE de Engenharia. O conselheiro Marco Paulo pediu
desculpas pela confusão com o nome do representante da UAE de Engenharia enviado na reunião
passada. A presidente da reunião colocou em votação as três inclusões e a substituição, ficando todos
aprovados por unanimidade.  Ressaltou que resta  ainda alguns nomes a  serem indicados,  os quais,
provavelmente,  serão  homologados  na  próxima  reunião.  Passou  ao  próximo  ponto  da  pauta,
composição do Comitê de Ética em Pesquisa da Regional Catalão. Explicou que os nomes vem sendo
aprovados nos Conselhos Gestores desde o início do ano, visto que esta Comissão é para o período de
janeiro a dezembro de 2019, mas, em decorrência de algumas mudanças ocorridas na mesma, entrando
e saindo membros, iria ler  a relação completa dos membros atualmente.  Leu a relação contida no
Memorando  Nº  001/2019  –  CEP/UFG/RC conforme segue:  a)  membros  internos  -  área  Ciências
Biológicas: Adriana Freitas Neves, Lúcia de Paula; - área Ciências Humanas: Altina Abadia da Silva,
Carmem Lúcia Costa, Dulcéria Tartuci, Eliane Martins de Freitas, Lana Ferreira de Lima, Luiz do
Nascimento Carvalho, Magda Valéria da Silva, Maria Marta Lopes Flores; - área Ciências Sociais e
Aplicadas: André Barra Neto, Bruno Garcia de Oliveira; - área Ciências da Saúde: Ivânia Vera, Poliana
Rodrigues Alves Duarte; - área Ciências Exatas e da Terra: Fernando da Costa Barbosa, Maria Rita de
Cássia Santos, Núbia Rosa da Silva; - área Linguística, Letras e Artes: Maria Helena de Paula,Vanessa
Regina Duarte Xavier; b) membro externo - área Ciências Exatas e da Terra: Marccus Victor Almeida
Martins;  - área Ciências Humanas: Gabriel  de Melo Neto; c) representante de usuário – Conselho
Municipal  de  Educação:  Jaqueliny  de  Souza  Dib.  Colocou  em  votação,  ficando  aprovada  por
unanimidade a relação apresentada.  Esgotada a pauta, a presidente  falou do projeto que está sendo
apresentado na Rádio Cultura FM, semanalmente às sextas-feiras, intitulado Universidade no Rádio.
Disse que ela ainda não participou, mas que o projeto está aberto a todos que quiserem participar,
devendo os interessados procurarem a Assessoria de Comunicação (ASCOM) ou a Chefia de Gabinete.
O conselheiro José Júlio de Cerqueira informou que foi aprovado o Curso de Mestrado em Engenharia
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Civil, totalizando agora onze mestrados e três doutorados na Regional Catalão. O conselheiro João
Donizete Lima informou que não poderá participar do evento “Projeto de Vida: discutindo carreira e
aposentadoria” em decorrência de reuniões na sua Unidade nos dois dias em que haverá o evento. A
presidente disse que em relação à reunião que a Direção teria com a UAE de Geografia, esta poderá ser
reprogramada para outra data, ao que o Conselheiro agradeceu. O conselheiro João Donizete lembrou
que tem cobrado a identificação de que na cidade de Catalão tem universidade. Disse que não existe
placa nas rodovias ou na cidade informando que existe universidade em Catalão. Sugeriu que seja
discutida essa questão, principalmente quando a UFCAT for efetivamente instalada. A presidente disse
que a ASCOM já está trabalhando no projeto para divulgação da nova universidade; que a estratégia
que está sendo usada para evitar denúncias é de associar a UFG à UFCAT em implantação, dizendo
que UFG e UFCAT são o mesmo lugar.  Comunicou o início da Direção Itinerante nessa semana,
estando todas as UAE agendadas. Ressaltou que a data da Direção Itinerante na UAE de Geografia
poderá  ser  alterada  se  assim  desejar  aquela  Unidade.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  reunião  foi
encerrada às quinze horas e vinte e nove 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                                                                                                                               
Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho                                                                                                                            
Celso Vieira Abud                                                                                                                                                                  
Cláudio Lopes Maia                                                                                                                                                               
Fernanda Ferreira Belo                                                                                                                                                        
Geraldo Sadoyama Leal                                                                                                                                                       
Heber Martins de Paula                                                                                                                                                        
João Donizete Lima                                                                                                                                                               
José Júlio de Cerqueira Pituba                                                                                                                                           
Laurita de Queiroz Bomdespacho                                                                                                                                      
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                                       
Marcionílio Teles de Oliveira Silva                                                                                                                                   
Moisés Fernandes Lemos                                                                                                                                                     
Neila Coelho de Sousa                                                                                                                                                         
Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                                                   
Vinícius Veroneze dos R. Costa                                                                                                                                         
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