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Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às catorze horas e onze minutos, no 1 
Miniauditório Congadas, da UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros do Conselho Gestor da 2 
UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência da Diretora, Profª. Drª. Roselma Lucchese. 3 
Na oportunidade compareceram os seguintes conselheiros: Heber Martins de Paula - Coordenador de 4 
Administração e Finanças; José Júlio de Cerqueira Pituba – Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e 5 
Inovação; Neila Coelho de Sousa - Coordenadora de Extensão e Cultura; Marluce Aparecida de Souza (em 6 
substituição a Laurita de Queiroz Bomdespacho – Coordenadora de Assuntos da Comunidade 7 
Universitária); Moisés Fernandes Lemos – Coordenador de Desenvolvimento Institucional e Recursos 8 
Humanos; Alexander Meireles da Silva – Chefe da UAE de Letras e Linguística; Geraldo Sadoyama Leal – 9 
Chefe da UAE de Biotecnologia; Fátima Pacheco de Santana Inácio – Chefe da UAE de Educação; Nilton 10 
Luís Moreira – Chefe da UAE de Física; João Donizete Lima – Chefe da UAE de Geografia; Celso Vieira 11 
Abud – Chefe da UAE de Matemática e Tecnologia; Rogério Bianchi de Araújo – Chefe da UAE de 12 
História e Ciências Sociais; Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo – Chefe da UAE de Química, Ana Marta 13 
Ribeiro Borges Rodovalho – representante dos órgãos administrativos e Vinícius Veroneze dos R. Costa  – 14 
representante técnico administrativo. Estavam presentes, também, o professor Bruno Garcia de Oliveira - 15 
Coordenador da Assessoria de Comunicação (ASCOM), o técnico administrativo Roberto Ferreira Tavares 16 
- Chefe de Gabinete, o discente Emival Pedroso da Silva Filho – representando o Diretório Acadêmico do 17 
Campus Catalão (DACC), os três com direito a voz. Havendo quórum a presidente iniciou a reunião 18 
cumprimentando a todos. Iniciou com a abertura de inscrições para informes. Passou os informes da 19 
Direção: 1) que esteve nos últimos dias com dois ministros diferentes, sendo um o Ministro da Saúde, para 20 
tratar de questões específicas do Curso de Medicina: portaria interministerial (MS e MEC) de credenciando 21 
de hospital de ensino a qual esta suspensa desde 2017, e reforço orçamentário que era previsto para a 22 
abertura do Curso e, até o momento não foi liberado. Relatou que o segundo ministro com quem esteve foi 23 
o Ministro da Educação, com quem tratou do andamento da referida portaria interministerial e do 24 
credenciamento dos hospitais ensino dentro do Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde 25 
(COAPES), estando este em fase final dentro da procuradoria jurídica e repactuação de recursos do curso 26 
de medicina; 2) que no próximo dia quatro no Senado Federal acontecerá uma audiência pública para a 27 
qual foram convocados o Ministério da Economia e o MEC a fim de explicarem porque as cinco ‘super 28 
novas universidades’ ainda não viraram universidades de fato. Disse que a Direção estará presente, e que 29 
foram disponibilizados cinco assentos com exposição de dez minutos para cada um, ficando quatro para 30 
reitores das universidades tutoras (Universidades Federais de: Goiás, Mato Grosso, Piauí e Rural de 31 
Pernambuco) e um para representante das ‘super novas universidades’ que ficou a cargo do Alessandro 32 
Martins, Diretor da Regional Jataí/UFG; 3) que a carta do seminário de transição está disponível para 33 
consulta pública; solicitou divulgação e contribuições da comunidade acadêmica; 4) que foi publicado no 34 
Diário Oficial da União do dia 28/05/2019 o convênio com a Superintendência Municipal de Água e 35 
Esgoto de Catalão (SAE); que a  partir de então a Regional Catalão terá isenção da água consumida dos 36 
hidrômetros que saem dos poços artesianos de dentro da Regional, devendo ser cobrados a água dos demais 37 
hidrômetros, e amortização da dívida da água consumida pela RC desde 2012. Disse que é preciso ter uma 38 
política de economia de água; 5) que a Direção emitiu um informe à comunidade acadêmica referente aos 39 
bloqueios realizados pelo MEC neste segundo trimestre, os quais afetam diretamente a capacidade de 40 
manutenção das atividades da Universidade. Solicitou que o professor Bruno Garcia lesse a nota que 41 
solicitava economia de energia elétrica, água e viagens científicas. Após a leitura da nota, a presidente da 42 
reunião explicou que esta era uma nota de informação e de alerta e que deseja receber sugestões para 43 
minimizar os efeitos dos cortes. O conselheiro Heber Martins complementando os esclarecimentos da 44 
presidente, disse que veio de custeio, até o momento, quarenta por cento do valor (40%) previsto para o ano 45 
todo, mas que, de capital, recebeu-se até o momento dez por cento (10%) do previsto na Lei Orçamentária 46 
de 2019, o que gerou algumas anulações de empenho. Explicou que a orientação foi empenhar as compras 47 
menores; deixando tudo pronto, aguardando empenho caso a questão orçamentária seja revertida. Após os 48 
esclarecimentos, a presidente da reunião deixou agendada, para o dia onze de junho (11/06) às 14 horas, 49 
uma reunião administrativa para repensar o orçamento frente ao contingenciamento feito pelo Governo 50 
Federal. Ressaltou que deverão estar presentes nessa reunião os Chefes de Unidades e Coordenadores de 51 
Cursos. Observou que o local da reunião será informado, posteriormente, pela Chefia de Gabinete. Passou a 52 
palavra ao Professor Bruno Garcia que passou os informes da ASCOM: 1) que foi enviado um memorando 53 
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às UAE acerca de um projeto piloto desenvolvido em parceria com a Rádio Cultura FM, transmitido por 54 
esta toda sexta-feira às 17 horas. Convidou todas as unidades a participarem, oportunidade para mostrarem 55 
a toda a comunidade as ações desenvolvidas pela universidade. Disse que está no Sistema Eletrônico de 56 
Informações (SEI) o link para o cronograma dos programas, devendo a pauta ser construída por cada UAE; 57 
que há outro link com sugestão de pauta e questões norteadoreas para o radialista; para o próximo ano, a 58 
ideia é fazer um calendário anual para participação dos cursos. Na sequência, a conselheira Neila Coelho 59 
informou que a Coordenação de Extensão e Cultura (CEC) empenhou um contrato de mídia indoor para 60 
dez inserções sobre a Regional Catalão, com bônus de mais trinta inserções para os eventos de extensão, 61 
sendo estes em duas inserções mensais. Disse que tentará inserir um vídeo institucional também. Explicou 62 
que contará com a colaboração da ASCOM para editar o material. A seguir, o conselheiro Moisés 63 
Fernandes passou os informes da Coordenação de  Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos 64 
(CEDIRH): 1) que enviou às UAE um memorando informando a data limite para encaminhamento dos 65 
pedidos de renovação de contratos de professores substitutos; para contratação de novos professores 66 
substitutos o encaminhamento será feito em outro momento; 2) que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 67 
(PROPESSOAS) enviou um tutorial para realização de concurso de professores efetivos, contendo diversos 68 
pontos a serem observados a fim de evitar que o concurso seja ajuizado para que não haja atraso nas 69 
nomeações; 3) que devido à grande demanda por ocasião do evento Projeto de vida: discutindo carreira e 70 
aposentadoria, o servidor da Seção de Cadastro e Atendimento ao Servidor da UFG, Eleude Batista Leite, 71 
deverá retornar no segundo semestre para realizar novos atendimentos e orientações individuais na 72 
Regional. A presidente ressaltou que é preciso se informar muito sobre o tema, principalmente quem entrou 73 
a partir do ano de dois mil e três (2003) até o ano de dois mil e treze (2013). A seguir, o discente Emival 74 
Pedroso passou alguns informes estudantis: 1) que aconteceu na data de ontem uma assembleia estudantil 75 
quando se aprovou um novo estatuto para o DACC, devendo ser finalizado o processo na próxima semana 76 
com a escolha do nome da entidade; 2) que a assembleia deliberou pela paralisação no próximo dia trinta e 77 
convidou a todos para participarem. Na sequência, o conselheiro José Júlio de Cerqueira passou os 78 
informes da Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CPPGI): 1) que haverá na Regional 79 
uma palestra no dia cinco de julho sobre internacionalização e autoavaliação, ressaltando a importância da 80 
participação dos coordenadores dos programas de pós-graduação; 2) que participou no último dia dezessete 81 
de uma reunião na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e repassou um resumo do 82 
que se discutiu: i) que os projetos inseridos pela CPPGI serão discutidos internamente e posteriormente a 83 
equipe da FAPEG virá a Catalão discutir com as indústrias da região o sentido do aporte; ii) que serão 84 
reabertos os editais de apoio a eventos e de participação em eventos e, que a cota para projetos do interior 85 
será aumentada para quarenta por cento (40%). Ressaltou que para que isso aconteça a Regional precisa 86 
aumentar a demanda qualificada; iii) que haverá bolsas de mestrado e doutorado, principalmente para 87 
apoiar novos programas, mas estas serão concedidas aos professores que apresentarão seus projetos; iv) que 88 
solicitou um assento a ser ocupado pela Universidade Federal de Catalão (UFCAT) no Conselho Superior 89 
da FAPEG, que hoje destina duas vagas à UFG. Sugeriu que seja feito um rodízio incluindo a Universidade 90 
Federal de Jataí (UFJ) e a Universidade Federal de Catalão (UFCAT), caso não seja possível alterar o 91 
Regimento vigente; v) que querem contar com professores da UFCAT como assessores ad hoc nos projetos 92 
da FAPEG; 3) edital de pesquisa: aumentou a demanda na UFCAT em vinte e cinco por cento (25%) sobre 93 
o ano anterior, o que poderá gerar também o aumento do número de bolsas em pesquisa; 4) que está aberto 94 
o Edital PRPI Nº 02/2019 de Bolsas Institucionais para o Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, 95 
Tecnológica e em Inovação 2019/2020- apresentou as principais datas e disse que a bolsa passará a vigorar 96 
no dia primeiro de agosto; 5) que dia 05/06 haverá reunião em Goiânia com a participação do comitê 97 
executivo de Iniciação à Pesquisa, em que a Regional Catalão tem duas vagas, sendo uma da área de 98 
engenharia, e que ele mesmo é o representante e, pela área de Letras e Linguística o representante é o 99 
professor João Batista Cardoso. Após os informes, teve início as deliberações da tarde. O primeiro ponto de 100 
discussão e terceiro ponto da pauta apresentado pela presidente da reunião foi a análise da ata do dia 101 
27/03/2019, que, em apreciação, não recebeu nenhuma sugestão de correção, sendo então colocada em 102 
votação e ficando aprovada com o registro de uma abstenção. Passou à análise da ata do dia 24/04/2019 103 
que também não teve correção e, colocada em votação, foi aprovada com o registro de uma abstenção. 104 
Passou ao quarto ponto da pauta, aprovação de novos nomes para compor a Comissão para Assuntos de 105 
Assédio Moral, Sexual e Preconceito da Regional Catalão explicando que estes se juntarão aos nomes já 106 
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aprovados em outras reuniões e aos nomes que permaneceram da formação antiga. Lembrou que este 107 
mesmo Conselho concordou há algum tempo, a partir de proposta da própria Comissão, que a mesma fosse 108 
recomposta. Leu os novos nomes que constavam na pauta: Fabiana Araújo Lima, Assistente Social, 109 
representante da Direção da Regional; Joice Macedo Vinhal, discente do Programa de Mestrado em 110 
Educação, representante dos alunos de Pós-Graduação. Explicou que após o envio da Convocação aos 111 
Conselheiros, a Secretaria Administrativa recebeu um e-mail encaminhando o nome de Karinne Régis 112 
Duarte,  docente da UAE de Biotecnologia, como sua representante. Na oportunidade, o conselheiro Nilton 113 
Luís Moreira informou que o docente Paulo Alexandre de Castro era o representante da UAE de Física. 114 
Assim, a presidente colocou em votação os quatro nomes, ficando os mesmos homologados com o registro 115 
de uma abstenção. Ressaltou que falta ainda a indicação do representante da ADCAC, do representante da 116 
UAE de Química e do representante dos terceirizados. Passou ao quinto ponto da pauta, lançamento do 117 
Edital para recomposição deste Conselho. Passou a palavra ao Chefe de Gabinete, Roberto Ferreira que 118 
explicou que o Edital seria para preenchimento de nove vagas, sendo três para cada categoria: docente, 119 
técnico administrativo e discente. Apresentou, resumidamente, o local de inscrições, datas importantes 120 
como abertura, período de inscrições e posse e o que a legislação exige. Ressaltou que a Comissão Eleitoral 121 
deverá ser composta, conforme a Resolução CONSUNI número 10/2017, por um docente, por um técnico 122 
administrativo em educação e por um estudante da UFG sendo eles Rogério Bianchi de Araújo, Laurita de 123 
Queiroz Bomdespacho e Emival Pedroso da Silva Filho, respectivamente representando cada uma dessas 124 
classes. O conselheiro Celso Vieira sugeriu que a eleição seja realizada no Sistema de Eleições 125 
(SIGEleição). O chefe de Gabinete Roberto Ferreira respondeu que o Centro de Recursos Computacionais 126 
(CERCOMP) informou que não consegue liberar o sistema só para a Regional Catalão. O técnico 127 
administrativo Francisco Vieira, presente à reunião, pediu a palavra e sugeriu abrir uma GLPI solicitando a 128 
criação de um grupo de eleitores e a seguir informar o nome das pessoas aptas a votar. O Chefe de Gabinete 129 
respondeu que poderá tentar fazer como sugerido e que vai repassar à Comissão. Nada mais havendo a 130 
discutir, a presidente colocou em votação o edital com as datas propostas: publicação do edital dia 30/05, 131 
período de inscrições de 31/05 a 14/06, votação dia 03/07, posse dos eleitos dia 31/07/2019, sendo as 132 
mesmas aprovadas por unanimidade. Passou ao sexto ponto de pauta, que fora incluída pelo representante 133 
discente no conselho e acatada pelos conselheiros, isto é o ‘esclarecimentos e revisão da distribuição dos 134 
recursos do PNAES 2019 realizados pela PROAD da UFG, passando a palavra ao discente Emival Pedroso, 135 
que relatou que o movimento estudantil se reuniu na semana anterior quando discutiu, entre outros 136 
assuntos, o orçamento do PNAES 2019. Ele lembrou que as ‘super novas universidades’ receberam um 137 
recurso adicional do PNAES pouco acima de um milhão de reais e, que a UFCAT já faz a gestão dos seus 138 
recursos, separados da UFG, mas no entanto o recurso do PNAES permanece vinculado à UFG. Relatou 139 
que obtiveram a informação de que a UFG está tentando dar um ‘calote’ na UFCAT em relação ao referido 140 
recurso, no sentido de distribuir uma quantia menor do que seria de direito, sob a alegação de que esse 141 
recurso já foi repassado à mesma. Informou que o posicionamento do movimento estudantil foi de 142 
protocolar o pedido de agendamento de uma reunião com o Reitor da UFG, em caráter de urgência, para 143 
questionar sobre esse assunto e solicitar a revisão da referida distribuição de recursos. Disse que, caso essa 144 
reunião não aconteça, o movimento estudantil deseja que seja convocada uma assembleia universitária com 145 
a mesma pauta, para que o Reitor venha explicar à comunidade universitária a razão de distribuir um 146 
milhão de reais a menos para a UFCAT. Propôs que o encaminhamento neste Conselho fosse de elaborar 147 
uma nota exigindo explicações e o agendamento dessa reunião, ou caso o Reitor se negue à dar explicações 148 
com uma certa urgência, que na próxima reunião deste Conselho seja pautada a convocação da referida 149 
assembleia universitária. A presidente esclareceu que a questão do PNAES já foi explicada neste Conselho 150 
e também em reuniões administrativas e que o MEC não dividiu o PNAES quando fez a lei orçamentária 151 
(LOAS 2019) da UFCAT, deixando este, integralmente, com as universidades mães, para que o mesmo 152 
fosse dividido como sempre vinha sendo feito. Disse que o Coordenador Geral de Expansão e Gestão das 153 
Instituições Federais de Ensino, Mauro Luiz Rabelo, explicou que foi disponibilizado um recurso extra 154 
para cada uma das cinco ‘super novas universidades’, o que ele chamou de “plus”e que as universidades 155 
tutoras deveriam realizar a divisão do PNAES como de hábito; quanto a essa orientação de distribuição 156 
sugerida pelos servidores do MEC, os cinco diretores da ‘super novas universidades’ solicitaram ao MEC a 157 
documentação oficial, sobretudo em relação ao plus concedido às cinco novas universidades, mas até o 158 
momento o MEC nada apresentou. Para tanto, o único documento existente é a gravação da audiência 159 
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pública em que estiveram presentes o Mauro Rabelo e Weber quanto tal informação foi repassada, é foi 160 
baseada nessa gravação que o movimento estudantil realiza o presente questionamento. Explicou que 161 
inicialmente a Reitoria queria rediscutir todo o recurso da UFCAT, mas essa rediscussão não prosperou,  162 
ficando a UFCAT com o valor total do recurso que lhe foi destinado na lei, exceto o recurso do PNAES que 163 
permaneceu em parte com a UFG. O recurso do PNAES no ano de 2018 foi de 2.801.494,72 , assim a 164 
divisão da PROAD UFG para PNAES  2019 considerou o mesmo valor acrescido de dez por cento (10%), 165 
total de 3.081.644,19 (subtraindo o adicional de PNAES que está na LOAS 2019, desconsiderando o ‘plus” 166 
que consta na LOA. O conselheiro João Donizete ressaltou que no ano de dois mil e dezoito com mais 167 
recursos a situação foi difícil e, que em dois mil e dezenove com menos recursos a situação será pior. Disse 168 
que é preciso questionar o motivo pelo qual a Regional Catalão/ UFCAT não recebeu a quantia que lhe 169 
pertencia, devendo esse questionamento ser feito em conjunto com a UFJ. Lembrou que o tempo todo foi 170 
preciso brigar com a UFG pela vinda de professores para a Regional, uma vez que as vagas de docentes 171 
que vinham para a UFG ficavam retidas em Goiânia; os alunos da Regional eram considerados ao solicitar 172 
professor no MEC, mas as vagas concedidas ficavam em Goiânia. Disse que não pode deixar essa situação 173 
continuar. Comentou que na última quinta-feira uma aluna abandonou o curso aos prantos porque não 174 
conseguia se manter longe de casa. Disse que ela estava abandonando o sonho dela e da família de ter uma 175 
filha cursando uma universidade. Relatou que a aluna não conseguiu nenhum tipo de bolsa e assim não 176 
tinha nem o básico que era comer e morar. Disse que isso era “matar o sonho de uma pessoa” que queria 177 
simplesmente comer e morar, porque o restante ela daria seu jeito. O conselheiro Moisés questionou se a 178 
UFG se posicionou formalmente quanto a esse assunto, ao que a presidente respondeu que não, que se 179 
recebeu o processo nº 23070.008761/2019-08 em 26 de março de 2019, com uma tabela e a divisão e 180 
valores, em início de mês de mês de maio realizou-se reunião com os discentes para prestação de contas. 181 
Disse que entende que o caminho é pedir uma explicação, considerando o valor do PNAES pela matriz 182 
ANDIFES conhecido, considerando, ainda, que o valor do PNAES na LOA, referente ao plus, também já 183 
seja conhecido. Os conselheiros fizeram sugestões de como cobrar da Reitoria, se seria uma ‘explicação’, 184 
ou se seria também a ‘revisão’ dos valores, mas o discente Emival Pedroso insistiu que fosse solicitada uma 185 
explicação e a revisão dos valores. Professor Moises ponderou que por se tratar de uma primeira 186 
manifestação ao que seria de bom senso é solicitar uma explicação. Contudo, os demais conselheiros 187 
acataram a demanda do representante discente. Assim, encerradas as discussões, a presidente da reunião 188 
colocou em votação a emissão de um ofício em nome do Conselho Gestor solicitando do Reitor 189 
esclarecimento acerca da distribuição do PNAES e a revisão do valor destinado à UFCAT, que foi aprovado 190 
com um voto de abstenção, os demais favoráveis. Por fim, a presidente encaminharia o oficio à reitoria em 191 
nome do Conselho Gestor, e que o documento também seria encaminhado aos conselheiros para que eles 192 
tenham vista do mesmo. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e cinquenta e 193 
sete minutos (15h57min) e eu, Tânia Maria Tartuci, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será 194 
assinada por mim e pelos presentes à sua discussão e aprovação. _____________________________  195 
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