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Aos trinta e um (31) dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às catorze horas e vinte e dois 1 

minutos (14h22min), no Auditório Congadas, da UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros do 2 

Conselho Gestor da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência do Diretor Prof. 3 

Dr. Thiago Jabur Bittar. Na oportunidade compareceram os seguintes conselheiros: Élida Alves da 4 

Silva, Lincoln Lucílio Romualdo, Maria Helena de Paula, Lana Ferreira de Lima, Maria Terezinha do 5 

Prado, Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves representando Alexander Meireles da Silva, Geraldo 6 

Sadoyama Leal, Fátima Pacheco de Santana Inácio, Marco Paulo Guimarães, Marcos Bueno, Nilton 7 

Luís Moreira, Cláudio Lopes Maia representando Rogério Bianchi de Araújo, Ronaldo da Silva, 8 

Thiago Porto de Almeida Freitas, Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo, Ana Paula Pinheiro Zago, 9 

Anderson Luiz Ferreira, Cleumar Tristão de Aguiar, Serigne Ababacar Cisse Ba e o participante Pedro 10 

Augusto Amorim Franco. O conselheiro Paulo Henrique Silva Azevedo justificou sua ausência. Não 11 

compareceram os conselheiros Denis Rezende de Jesus, Roberto Ferreira Tavares e José Eustáquio 12 

Ribeiro. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião informando da inserção de mais um item de 13 

pauta, que foi a demanda de cessão de espaço para fala às chapas de candidatos ao processo eleitoral 14 

de escolha de Reitor para o mandato de 2018-2021 na Universidade Federal de Goiás (UFG), sendo 15 

feito, então, pelo presidente o convite a todas as chapas no dia anterior por e-mail. Foi concedida a 16 

palavra aos candidatos da Chapa 1 e Chapa 3 por 5 (cinco) minutos. Após, o presidente passou então 17 

aos informes da Direção da Regional Catalão (RC). Informou que a Editora Letras do Cerrado obteve 18 

o prefixo editorial no sistema ISBN, sob o número de 93870; que foram homologadas as chapas 19 

concorrentes ao processo de eleição de representantes de servidores docentes, técnico-administrativos 20 

em educação e estudantes em câmaras e conselhos da UFG e a votação online acontecerá no próximo 21 

dia 08 de junho de 2017; que no dia seguinte, 01 de junho, haverá a apresentação do Sistema 22 

Eletrônico de Informações (SEI) da UFG, na Regional Goiânia, com transmissão pelo site da RTVE e 23 

retransmissão para servidores e público interessado da RC na sala 108 (cento e oito) do Bloco 24 

Administrativo; que no dia 07 de junho de 2017, às 10h30min, no Auditório Lívia Abrahão do 25 

Nascimento, acontecerá um evento na Regional, marcando o encaminhamento de mensagem à 26 

Assembleia Legislativa para aprovação da doação, por parte do Estado de Goiás, de uma área de 27 

15.000 (quinze mil) m², junto à área destinada ao Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (ITEGO), 28 

visando a implantação do Centro de Desenvolvimento de Tecnologias para a Mineração (CDTM) 29 

coordenado pela Unidade Acadêmica Especial de Engenharia - FENG;  que a partir de agora a Rede 30 

Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) passa a atender integralmente a demanda de internet da RC, 31 

podendo gerar uma economia anual de até R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais); e, por fim, que 32 

estão abertas inscrições para ações de capacitação internas ofertadas na RC em 2017, direcionadas ao 33 

público de servidores docentes, técnico-administrativos e terceirizados. Na sequência, o presidente da 34 

reunião passou a palavra à conselheira Maria Helena para os informes da Coordenação de Pesquisa e 35 

Pós-Graduação (CPPG). Ela informou que a Resolução CEPEC nº 1467, que dispõe sobre o 36 

regulamento das atividades de pesquisa na Universidade Federal de Goiás - UFG, revogando a 37 

Resolução CEPEC N° 462, de 1999, foi aprovada e está disponível em site; que foi aprovada no 38 

Conselho Universitário (Consuni) da UFG no último dia 19 de maio de 2017 a Resolução 12/2017 que 39 

dispõe sobre normas e procedimentos a serem adotados em casos de assédio moral, sexual e quaisquer 40 

formas de preconceito, no âmbito da Universidade Federal de Goiás; que foram homologadas 174 41 

(cento e setenta e quatro) inscrições de projetos de pesquisa da RC junto ao módulo de Pesquisa do 42 

SIGAA, um número superior em relação ao ano passado; que a CPPG resolveu ofertar, em parceria 43 

com um professor visitante na Regional, um curso de língua francesa, com carga horária de 64h, às 44 

quartas-feiras das 15h às 17h, para técnicos-administrativos, justificando que o mesmo se faz 45 

necessário devido à internacionalização de vários programas de pós-graduação e a demanda de leitura 46 

de documentos em língua estrangeira por parte de técnicos de vários setores. Acrescentou que serão 47 

enviadas às chefias imediatas as frequências dos servidores que estejam realizando o curso. Finalizou 48 

informando que foi adiada a implantação do módulo de “produção intelectual” (importação e 49 

validação) para 08 de junho de 2017. Foi concedida a palavra ao conselheiro Paulo Henrique de 50 

Azevedo que informou sobre a disponibilização e forma de uso de salas virtuais via Mconf da RNP, 51 

para realização de webconferências na RC. Maria Helena retomou a palavra e informou que foi 52 
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enviado memorando às UAE's comunicando os coordenadores de cursos de pós-graduação lato sensu 53 

da necessidade de, em até 06 (seis) meses, realizar prestação de contas financeira destes cursos perante 54 

o Conselho Gestor da Regional. A palavra foi devolvida ao presidente que passou a mesma ao 55 

conselheiro Lincoln Lucílio Romualdo para dar os informes da Coordenação de Graduação 56 

(COGRAD). O conselheiro expôs uma apresentação de slides contendo os números relativos às 57 

matrículas do Sisu 2017 na Regional Catalão e disse que disponibilizará os números detalhados de 58 

cada curso em site da COGRAD ou CGA. Seguiu expondo uma carta enviada por um docente 59 

contendo reclamação a respeito de indivíduos consumindo entorpecentes nos arredores dos blocos 60 

didáticos da Regional em horário de aula, incomodando olfativamente as pessoas que estão nas salas. 61 

Disse que é uma reclamação frequente por parte de docentes e estudantes e que é preciso haver 62 

medidas para resolver isso por parte do Conselho Gestor. O presidente disse que já iria tomar as 63 

providências necessárias solicitando apoio dos órgãos competentes e pediu que o assunto fosse 64 

incluído como ponto de pauta em alguma das próximas reuniões. Lincoln fez uma recomendação aos 65 

Chefes de UAE que evitem colocar coordenadores de curso como relatores de processos que pedem 66 

quebra de pré-requisito em disciplinas do próprio curso, para evitar conflitos de interesse. Por fim, 67 

alertou que tem acontecido casos de destrato por parte de servidores federais para com servidores 68 

terceirizados e pediu que os chefes abordassem o assunto em suas respectivas unidades solicitando 69 

respeito para com os referidos servidores. A seguir, o presidente da reunião passou a palavra à 70 

conselheira Lana Ferreira de Lima, para repassar os informes da Coordenação de Extensão e Cultura 71 

(CEC). Ela iniciou a fala fazendo um balanço da realização da Calourada 2017, enfatizando o sucesso 72 

de algumas atividades, entre elas: a mostra de cinema, o show com a Banda Mr Gyn e a atividade de 73 

trote solidário junto ao Hemocentro de Catalão. Destacou que o Hemocentro sugeriu que seja 74 

organizada nova atividade em parceria com a Regional, devido ao sucesso referente ao número de 75 

bolsas de sangue obtidas durante o evento. Seguiu informando sobre as datas, os prazos e os detalhes 76 

sobre a 1ª e 2ª etapas do edital PROBEC em vigência. Informou em sequência que, no período de 31 77 

de julho a 02 de agosto de 2017, acontecerá o VII Seminário Regional de Extensão Universitária da 78 

Região Centro-Oeste com envio de trabalhos até dia 02 de junho. Alertou que o evento acontecerá em 79 

Dourados-MS e a UFG disponibilizará 12 (doze) vagas de transporte para pessoas que tenham 80 

trabalhos submetidos e aprovados no evento. Revelou que o boletim de extensão da Regional Catalão 81 

terá sua produção retomada e com edições programadas para julho, setembro, dezembro de 2017 e 82 

março de 2018. Solicitou que os responsáveis pela extensão de cada UAE comuniquem aos 83 

coordenadores de ações sobre a possibilidade de divulga-las neste boletim. Disse ainda que a CEC 84 

pensa em confeccionar uma revista de extensão. Finalizou dizendo que, mesmo diante de dificuldades, 85 

houve 30 (trinta) projetos de extensão submetidos e apenas 1 (um) não homologado para o edital 86 

PROBEC, via módulo Extensão do SIGAA. Passou a palavra ao conselheiro Thiago Porto -  presidente 87 

da Comissão Organizadora do Congresso de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da Regional Catalão 88 

(CONPEEX/RC) 2017, que repassou novas informações sobre a construção da programação e 89 

captação de recursos para realização do evento. A seguir, o presidente passou a palavra à conselheira 90 

Élida Alves, para os informes da Coordenação de Administração e Finanças (CAF). A mesma 91 

informou sobre o status das obras de acessibilidade e urbanização em andamento, e, pequenas reformas 92 

na Regional. Comunicou sobre o contingenciamento de gastos na UFG, que resultou de um corte no 93 

repasse de verbas à Regional, sendo 15% na verba de custeio e 40% na de capital, e que, com os 94 

ajustes no orçamento após estes cortes, ainda há um déficit de, aproximadamente, R$1.800.000,00 (um 95 

milhão e oitocentos mil reais). Levou ao conhecimento do Conselho a solicitação do MEC de cessão 96 

de espaços da RC para aplicação das provas do Enem 2017, em 05 e 12 de novembro deste ano. O 97 

Conselho decidiu que a cessão aconteça condicionada ao fato de que os espaços do campus estejam 98 

acessíveis até, pelo menos, as 17h dos dias anteriores aos dias de prova. Por fim, esclareceu que a 99 

licitação de contratação de empresa para fornecimento de refeições no Restaurante Universitário (RU) 100 

da RC foi finalizada, restando apenas assinaturas no contrato para que a empresa vencedora esteja apta 101 

a iniciar os trabalhos. O contrato será de 1 (um) ano, renovável por até mais 4 (quatro) anos. Foi 102 

debatido sobre o subsídio de refeições para estudantes de pós-graduação, que não é permitido via 103 

recurso do PNAES. Houve sugestão de discussão da criação de um possível fundo com valores 104 
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arrecadados pelos próprios cursos de pós-graduação para custear as refeições destes estudantes no RU. 105 

O presidente passou a palavra à conselheira Maria Terezinha do Prado para informe da Coordenação 106 

de Assuntos da Comunidade Universitária (CCOM). Ela informou que o edital de cadastro social da 107 

CCOM para concessão de bolsas de assistência estudantil está aberto há 2 (dois) meses e se encerra no 108 

próximo dia 19 de junho. Pediu que os conselheiros colaborem na divulgação junto aos estudantes de 109 

seus cursos.  O presidente passou ao próximo ponto de pauta e submeteu à aprovação dos conselheiros 110 

as atas das reuniões do Conselho Gestor dos dias 22 de fevereiro e 29 de março de 2017. Após as 111 

correções, colocou em regime de votação e ambas foram aprovadas, com 3 (três) abstenções na 112 

votação de cada uma. Passou à aprovação de processos, realizando a inserção do processo de pedido de 113 

afastamento do servidor técnico-administrativo Paulo Henrique de Azevedo, para participação em 114 

evento internacional. Colocou em regime de votação e foi aprovada a inserção na pauta. Passou a 115 

palavra ao servidor em questão, que fez seu relato de justificativa de participação no evento. O 116 

presidente retomou a palavra, colocou em regime de votação e foi aprovado por unanimidade. Deu 117 

sequência na aprovação de processos, fazendo a leitura do parecer do conselheiro Alexander Meireles 118 

da Silva, ausente com justificativa, acerca do processo 23070.004172/2017-81, que trata de proposta 119 

de oferta de nova turma com alteração no regulamento do Curso de Especialização em Atendimento 120 

Educacional Especializado na Perspectiva da Educação Inclusiva, da Unidade Acadêmica Especial de 121 

Educação. Após os esclarecimentos, o presidente colocou em votação o parecer favorável do relator, 122 

que foi aprovado com 3 (três) abstenções. Passou à análise do processo 23070.004722/2017-61, acerca 123 

de redução de vagas para ingresso no Curso de Educação do Campo – Licenciatura, da Unidade 124 

Acadêmica Especial de Educação. A relatora foi a conselheira Lana Ferreira de Lima, que leu o seu 125 

parecer, no qual foi desfavorável. Relatou que não foram apresentadas informações claras e suficientes 126 

que justificassem a solicitação de redução do número de vagas de ingresso no curso de Licenciatura 127 

em Educação do Campo no ato de seu parecer, sugerindo a elaboração e apresentação de um estudo 128 

que evidencie de forma mais clara os elementos que justifiquem-na. O presidente colocou em 129 

discussão. Vários conselheiros reportaram a dificuldade em emitir pareceres quando há falta de 130 

informações e como proceder nestes casos. A conselheira Fátima Pacheco de Santana Inácio solicitou 131 

vistas do processo e foi concedido pelo presidente. Em sequência, convidou a conselheira Maria 132 

Helena de Paula para relatar o processo 23070.007976/2016-51, que trata dos Relatórios do 2º 133 

semestre de 2015, do 1º semestre de 2016 e do 2º semestre de 2016 das atividades de Pós-Graduação – 134 

nível Mestrado – da servidora técnico-administrativa Flávia Velloso Alves, do CIDARQ/UFG/RC. A 135 

relatora leu o seu parecer e disse que todas as solicitações de inclusão de documentos faltantes 136 

anteriormente nos relatórios foram atendidas, levando-a, portanto, a um parecer favorável. O 137 

presidente da reunião colocou em votação o parecer da relatora que foi aprovado por unanimidade. 138 

Seguindo, a conselheira passou à leitura de seu parecer acerca do processo 23070.005646/2017-10, que 139 

trata da proposta de criação do Programa de Pós-Graduação em Química na forma de Associação 140 

Ampla entre os programas de Pós-Graduação em Química da UFGD-UFG-UEG, nível Doutorado, da 141 

Unidade Acadêmica Especial de Química, e seu Regulamento Específico. A parecerista foi favorável à 142 

aprovação da criação do Programa e do regulamento e esclareceu que se trata de um novo programa de 143 

Pós-graduação em Química, diferente do já instituído que abriga um curso de nível mestrado. O 144 

presidente colocou em regime de votação o parecer e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Após, 145 

passou à apreciação do processo 23070.007560/2017-13 que trata de uma minuta de Convênio entre a 146 

Universidade Federal de Goiás e a Fundação Getúlio Vargas. O conselheiro Thiago Porto de Almeida 147 

Freitas leu o seu parecer que foi favorável. Finalizadas as colocações, o presidente colocou em regime 148 

de votação o parecer do relator, que foi aprovado com 1 (uma) abstenção. O presidente passou à leitura 149 

do parecer do processo 23070.007532/2017-04, que trata de outra minuta de Convênio entre a 150 

Universidade Federal de Goiás e a Fundação Getúlio Vargas, relatado pelo conselheiro Rogério 151 

Bianchi de Araújo, ausente com justificativa. O presidente leu o parecer do conselheiro, que foi 152 

favorável à celebração do convênio. Colocado em regime de votação, foi aprovado com 1 (uma) 153 

abstenção e nenhum voto contrário à aprovação. O presidente passou então ao último ponto da pauta, 154 

troca de micro-ônibus. Convidou a conselheira Élida Alves da Silva para explicar a situação do 155 

assunto. Ela disse que surgiu uma proposta de troca com o departamento de transportes da Regional 156 
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Goiânia, do micro-ônibus da Regional Catalão, ano 2014 (dois mil e catorze), por um micro-ônibus da 157 

Regional Goiânia, ano 2010 (dois mil e dez) com 260.000km (duzentos e sessenta mil quilômetros) 158 

rodados, porém com preparação para trafegar em vias rurais, se adequando à demanda dos cursos que 159 

realizam viagens à trabalhos de campo. Ela acrescentou que houve consulta sobre a situação ao veículo 160 

e foi reportado que o mesmo se encontra em bom estado. Decidiu então levar à analise do conselho 161 

sobre os prós e contras dessa possível troca. Colocado em debate, foi definido que serão levantadas 162 

maiores informações sobre o veículo para conhecimento dos conselheiros e o assunto voltará à pauta 163 

da próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e nove 164 

minutos (17h09min) e eu, Welliton dos Reis Alves, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada 165 

será assinada por mim e pelos presentes. _____________________________ 166 

Presidente do Conselho: Thiago Jabur Bittar       167 
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Geraldo Sadoyama Leal              176 

Lana Ferreira de Lima               177 

Lincoln Lucílio Romualdo              178 

Marco Paulo Guimarães              179 

Marcos Bueno              180 

Maria Helena de Paula              181 

Maria Terezinha do Prado              182 

Nilton Luís Moreira                183 

Ronaldo da Silva               184 

Serigne Ababacar Cisse Ba              185 

Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves            186 

Thiago Porto de Almeida Freitas            187 


