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Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e dezoito
minutos (14h18min), 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: Alexander
Meireles da Silva, Alexandre Faria Seixo de Britto, Ana Paula Pinheiro Zago, Anderson Luiz Ferreira,
Denis Rezende de Jesus, Élida Alves da Silva, Fátima Pacheco de Santana Inácio, Geraldo Sadoyama
Leal,  Lincoln  Lucílio  Romualdo,  Marco  Paulo  Guimarães,  Marcos  Bueno, Nilton  Luís  Moreira,
Regma Maria dos Santos, Renata Alessandra Evangelista, Roberto Ferreira Tavares, Rogério Bianchi
de Araújo, Ronaldo da Silva, Serigne Ababacar Cisse Ba, Thiago Porto de Almeida Freitas e Wender
Rodrigues de Siqueira. Estavam presentes ainda, com direito à voz, a psicóloga Maria Terezinha do
Prado  –  Coordenadora  de  Assuntos  da  Comunidade  Universitária,  a  assistente  social,  Laurita  de
Queiroz  Bomdespacho  e  a  auxiliar  do  Departamento  de  Pessoal  -  Daniella  Vieira  Resende,
encarregada dos processos de promoção e progressão funcional dos docentes.  A conselheira Maria
Helena de Paula justificou sua ausência.  Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião dando as
boas vindas aos novos conselheiros, o discente Alexandre Faria Seixo de Britto, suplente do também
discente Wilson Kiffer Soares Júnior que se retirou deste Conselho e à Profª. Regma Maria dos Santos,
coordenadora do Centro Integrado do Cerrado, na vaga de representante dos Órgãos Suplementares,
antes ocupada pelo Prof. Getúlio Nascentes da Cunha, coordenador do Centro de Documentação e
Pesquisa  de  Catalão. Informou  que  na  vaga  destinada  ao  representante  do  D.A.C.C,  conforme
estabelece o artigo 3º, parágrafo 2º, da Resolução Consuni 05/2016, estava o discente Isac Thavares da
Silva. Na sequência, deu início ao ponto 1 da pauta – informes. Falou da visita feita pela comissão
responsável pelo levantamento de necessidades para o projeto da Casa do Estudante Universitário, a
fim de conhecer as instalações da moradia estudantil da Universidade Federal de Uberlândia, no último
dia 22; falou da reunião com o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos,
Prof. Geci José Pereira da Silva, a respeito da Resolução - ECU N° 04/1996, que normatiza o regime
de frequência  dos  servidores  técnico-administrativos  e  a  Ficha  de Registro  de  Atividades  para  os
docentes da Instituição, que a partir do dia 01/07/2016 reforça os procedimentos no cumprimento à
resolução.  Disse  que  deve  haver  um  padrão  a  seguir  na  frequência  dos  técnico-administrativos,
havendo tratamento isonômico a todos os servidores. Convidou para o seminário de discussão do P.L.
5271/16 que cria a Universidade Federal de Catalão por desmembramento da Universidade Federal de
Goiás, no próximo dia 1º, no Auditório Paulo de Bastos Perillo, lembrando que é um evento oficial da
Câmara dos Deputados, realizado com o objetivo de instruir o relatório a ser apresentado na Câmara
Federal pelo Deputado Daniel Vilela, relator do processo na Comissão de Trabalho, de Administração
e  Serviço  Público  da  Câmara  dos  Deputados. Informou  a  respeito  da  avaliação  de  desempenho
referente ao período de agosto/2015 a julho/2016, que deverá ocorrer no segundo semestre do ano
corrente,  tendo na  subcomissão  os  servidores  Wender  Rodrigues  de  Siqueira  e  Fabiana  Alves  de
Assunção Mesquita.  Passou a palavra ao conselheiro Wender Rodrigues de Siqueira,  que falou da
exigência  de se realizar  a  avaliação de desempenho bienalmente,  mas  que por  opção,  na UFG se
realiza todo ano. Explicou como a mesma será realizada. A seguir, o presidente passou a palavra à
conselheira Renata Alessandra Evangelista para os informes da Coordenação de Extensão e Cultura.
Esta falou da realização do II Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX) da Regional
Catalão, do período para inscrições e da submissão de trabalhos. Lembrou que os dias de realização do
CONPEEX serão considerados dias letivos, e, assim, solicitou que conste nos planos de ensino do
segundo  semestre  letivo,  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  relacionadas  ao  evento.  O
conselheiro  Lincoln  Lucílio  Romualdo  explicou  que  isso  foi  deliberado  na  Câmara  Regional  de
Graduação e informou que na próxima reunião daquela Câmara, levará para deliberação que os blocos
didáticos sejam destinados às atividades relacionadas ao evento. Pediu aos conselheiros que não sejam
ministradas  aulas  naquele  período,  garantindo,  assim,  a  participação  dos  alunos  no  evento.  A
conselheira Renata Alessandra Evangelista informou que a CEC, após dois anos tentando, conseguiu
efetivar  a compra de dois outdoors. Informou que alunos de alguns programas continuarão com a
obrigatoriedade de apresentação de trabalhos no CONPEEX da UFG/Goiânia, entre eles os de PIBIC,

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1



ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E NOVE DE JUNHO DE 2016

PIBITI, IC, ITI, os quais, poderão também apresentar trabalhos no CONPEEX da RC na modalidade
de investigação científica. Disse que as apresentações serão orais e que os trabalhos nas modalidades
de  minicursos  e  oficinas  serão  publicados  nos  anais  do  evento.  Passou  o  calendário  dos  eventos
culturais que acontecerão no decorrer do mês de julho. Na sequência, o presidente passou a fala à
Daniella Vieira Resende que fez algumas considerações sobre as Comissões de Avaliações Docentes
(CAD), como eram compostas anteriormente e como algumas Unidades Acadêmicas Especiais (UAEs)
estão trabalhando atualmente. Apresentou a sugestão de alteração na composição das mesmas, para
que o Curso de Ciência da Computação e o Curso de Educação Física sejam agregados à CAD de
Ciências Humanas que passaria a se chamar CAD IBIOTEC; o curso de Pedagogia e o Curso de Letras
sejam agregados à CAD de Ciências Sociais Aplicadas que passaria a se chamar CAD Geral. Disse
que a urgência é em relação ao Curso de Ciência da Computação que está sem CAD em decorrência da
extinção da CAD de Ciências Exatas. A conselheira Fátima Pacheco de Santana Inácio disse que foi
discutido anteriormente que as CADs seriam definidas por área,  uma vez que algumas UAEs não
conseguiriam formar a sua própria CAD, e que, diante da possibilidade atual, a UAE de Educação
prefere formar a sua própria CAD. O conselheiro Geraldo Sadoyama Leal concordou com a formação
de uma CAD própria do IBIOTEC. O presidente passou a palavra ao conselheiro Lincoln Lucílio
Romualdo para os informes da Coordenação de Graduação. Este informou que houve duas alterações
no  calendário  acadêmico  conforme  a  Resolução  CEPEC  1388R  e  as  comentou,  apresentando  o
calendário acadêmico 2016-2 alterado. Iniciou uma apresentação acerca do quantitativo de estudantes
matriculados em abril/2016 por forma de ingresso e grau acadêmico, sendo a mesma interrompida por
problemas  técnicos.  Enquanto  era  solucionado o problema técnico  com a referida  apresentação,  o
presidente da reunião comentou a respeito de uma carta assinada pelos participantes do I Fórum de
Pós-Graduação da Regional Catalão e passou os seguintes informes da Coordenação de Pesquisa e
Pós-Graduação:  necessidade  de  adequação  dos  regulamentos  de  todos  os  programas  de  Pós-
Graduação, em atendimento à Resolução 1403/2016, até o próximo mês de setembro; necessidade de
formalização de procedimentos dos núcleos de pesquisa; realização do Seminário de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (SPPGI)  simultaneamente ao CONPEEX. A conselheira Élida Alves da Silva
falou da discussão a respeito da resolução de pesquisa que está sendo elaborada e solicitou que as
sugestões  sejam  repassadas  aos  representantes  desta  Regional  no  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa,
Extensão  e  Cultura  (CEPEC).  A  seguir,  o  conselheiro  Lincoln  Lucílio  Romualdo  concluiu  a
apresentação acerca do quantitativo de estudantes matriculados na Regional Catalão em abril/2016.
Disse que consultará a Pró-Reitora Adjunta de Graduação, Gisele Araújo Prateado Gusmão, que fez o
levantamento, sobre a possibilidade de disponibilização dos dados no  site. O presidente da reunião
passou  a  palavra  à  conselheira  Élida  Alves  da  Silva,  para  os  informes  da  Coordenação  de
Administração e Finanças (CAF), que apenas informou sobre a doação de pavimentação asfáltica para
o Câmpus 2 da Regional Catalão e da rampa de acesso à quadra de esporte do Laboratório de Práticas
Esportivas Individuais e Coletivas, do Curso de Educação Física,  feitas pelo Sr. Haley Margon Vaz,
que já estão em andamento. Na sequência, o presidente da reunião passou a palavra para a servidora
Laurita  de  Queiroz  Bomdespacho.  Esta  explicou  que  a  motivação da  sua  fala  surgiu  durante  a
ocupação do prédio administrativo pelos estudantes da Regional. Expôs como é feito o trabalho na
Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária (CCOM), as competências e atribuições do
trabalho assistencial. Respondeu ao questionamento feito durante a ocupação estudantil, em relação ao
modo  pelo  qual  o  serviço  social  insere  os  estudantes  da  universidade  nos  programas  sociais,
explicando todo o trâmite, desde o encaminhamento do aluno, que pode ser feita por professor ou pela
equipe do CGA, até o setor de serviço social, que, por sua vez, inicia a oitiva do discente e realiza o
estudo socioeconômico do mesmo. Falou dos parâmetros utilizados para inserção do estudante nos
programas de assistência estudantil e que a demora  na inserção do estudante faz com que o recurso
seja utilizado em outras despesas,  uma vez que a PROAD não paga bolsas retroativas.  Falou das
limitações institucionais, dos avanços, das propostas esperadas e da necessidade de interligar o setor de
assistência  estudantil  ao  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades  Acadêmicas  (SIGAA).  O
presidente falou da destinação dos recursos do PNAES prioritariamente aos alunos em situação de
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vulnerabilidade, possibilitando o entendimento de que, tendo atendido aos alunos nessa condição, o
recurso poderá subsidiar a todos os alunos de graduação. A servidora Maria Terezinha do Prado disse
que, ainda este ano, deverá ser suspensa a destinação de recursos do PNAES aos alunos que não estão
em situação de vulnerabilidade, por solicitação da CGU. Nesse momento o discente Emival Pedroso da
Silva Filho pediu ao presidente para ter direito a voz como representante dos estudantes na reunião, no
lugar do discente Isac Thavares da Silva e, desse modo, falou da importância de pensar em outras
formas de financiamento da assistência estudantil durante o processo de uma possível emancipação da
Regional. A seguir, o presidente iniciou a pauta deliberativa falando de decisão tomada ad referendum
deste  Conselho,  autorizando  abertura  de  nova  turma  do  Curso  de  Pós-Graduação  Lato  sensu  –
Especialização em Engenharia  de Produção – Turma 2016. Leu a certidão contendo a justificativa
apresentada pela chefia da UAE de Engenharia, unidade responsável pela oferta da referida. Colocou
em apreciação e, a seguir em votação, sendo a mesma referendada por unanimidade. Na sequência, o
presidente  colocou  em discussão  o  ponto  de  formação  de  comissões  para  criação  de  modelos  de
dimensionamento  e  alocação  de  força  de  trabalho,  de  docentes  e  de  técnicos  administrativos  em
educação. Quanto à comissão de professores, esta foi logo formada pelos professores: Élida Alves da
Silva, Antover Panazolo Sarmento, Geraldo Sadoyama Leal, Marco Paulo Guimarães, Fátima Pacheco
de Santana Inácio e Alexander Meireles da Silva, sendo a mesma formada para o caso de ser destinada
alguma vaga de docente para a Regional. Quanto à comissão de técnicos administrativos, foi sugerido
Thimóteo  Pereira  Cruz,  Karine  Marques  Bernardo e  Lillian  Jordânia  Batista  Franczak,  faltando  a
indicação de outros três nomes. O professor Alexandre de Assis Bueno, presente à reunião, disse que a
realização  deste  dimensionamento  com a  Regional  Catalão,  em vistas  de  se  transformar  em uma
universidade autônoma, seria perda de tempo, sugerindo que esse processo seja inserido na tutoria,
sendo apoiado por alguns conselheiros. A conselheira Élida Alves da Silva explicou que é exigência do
MEC que toda instituição tenha o dimensionamento da força de trabalho e que, quanto mais adiar,
mais atrasado ficará perante o mesmo, independente de ser UFG ou UFCat. O conselheiro Nilton Luís
Moreira questionou se essa discussão não poderia ser realizada no Grupo de Trabalho (GT) pertinente,
realizando o dimensionamento  necessário dentro do próprio GT.  Após as  discussões,  o presidente
encaminhou a votação para a formação de comissão dos docentes fora do Grupo de Trabalho, ou seja,
uma comissão exclusiva para fazer o modelo e o dimensionamento, que recebeu dois votos favoráveis,
dezoito contrários e nenhuma abstenção. Assim, o dimensionamento da força de trabalho dos docentes
será feito dentro do GT. A seguir, o presidente colocou em votação a formação de comissão para
dimensionamento  da  força  de  trabalho  dos  técnicos  administrativos  em educação,  que  recebeu  o
mesmo número de votos da anterior, ficando também aprovado o dimensionamento dentro do GT. A
seguir, o presidente solicitou inversão na pauta para discussão dos processos de pós-graduação lato-
sensu  e discussão acerca  do local  para instalação do novo quiosque de caixa  eletrônico  da Caixa
Econômica Federal. Com a solicitação aprovada, leu os seguintes pareceres da relatora Maria Helena
de Paula: parecer favorável à criação do Curso de Especialização em Gestão Educacional (processo
23070.005704/2016-16),  que  estará  sob  a  coordenação  e  a  subcoordenação,  respectivamente,  de
Geraldo  Sadoyama  Leal  e  Anderson  Luiz  Ferreira;  parecer  favorável  à  criação  do  curso  de
Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (processo 23070.004334/2016-08), que estará
sob  a  coordenação  e  a  subcoordenação  de  Moisés  Lemos  Fernandes  e  Emilse  Terezinha  Naves,
respectivamente;  parecer  favorável  à  oferta  de nova turma do curso de Especialização em Gestão
Pública  (processo  23070.006151/2016-19),  que  estará  sob  a  coordenação  e  a  subcoordenação,
respectivamente, de Solon Bevilacqua e Ana Paula Pinheiro Zago. Lembrou que os três pareceres têm
a recomendação de atendimento ao artigo 16 e artigo 23, inciso III da Resolução CEPEC 1128/2012.
Colocou em votação os pareceres, sendo os mesmos referendados com o registro de uma abstenção. A
seguir, iniciou a discussão acerca da melhor localização do quiosque da Caixa Econômica Federal,
lembrando que foi uma solicitação do Conselho Gestor. Explicou que, após a realização de um estudo,
a sugestão foi de colocar o mesmo centralizado, próximo ao Bloco K, podendo, inclusive, solicitar à
Caixa Econômica Federal que faça a pavimentação de uma calçada para facilitar o acesso ao local.
Surgiram outras sugestões, próximo ao Batalhão da Polícia Militar; entre o prédio da Coordenação de
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Pesquisa e Pós-Graduação e o prédio da UAE de Educação. O conselheiro Lincoln Lucílio Romualdo
justificou a necessidade de considerar a questão da segurança no câmpus, ressaltando que a instalação
perto do Batalhão da Polícia Militar favorece esconderijo de meliantes, em decorrência de ser um lugar
apertado e cheio de árvores. Disse que, em conversa com o tenente Borges, este sugeriu não colocar
dentro  do  câmpus,  alegando  que  a  proximidade  com o  Batalhão  da  Polícia  Militar  não  constitui
impedimento para assalto. Sugeriu colocar no lugar mais amplo e que favorece tráfego rápido. Após as
discussões o presidente colocou em votação as propostas apresentadas, sendo a proposta um: colocar
ao lado da polícia militar; a proposta dois: colocar próximo ao prédio da Coordenação de Pesquisa e
Pós-Graduação; a proposta três: colocar próximo ao Bloco K e passarela. Em votação, a proposta um
recebeu um (1) voto; a proposta dois recebeu um (1) voto e a proposta três recebeu quinze (15) votos,
ficando a proposta três aprovada. Na sequência, passou à discussão dos critérios para composição de
unidades  acadêmicas  para  o  projeto  de  criação  da  UFCat.  A  conselheira  Élida  Alves  da  Silva
apresentou a proposta do seu grupo de trabalho, o GT 1 - Gestão Administrativa e Orçamentária, para
que  as  unidades  acadêmicas  da  UFCat  sejam  compostas  por,  no  mínimo, três  (3)  cursos  de
graduação/programas.  Explicou  que  essa  definição  afeta  a  estrutura  da  Universidade  e,  caso  haja
tempo, sejam estabelecidos os critérios nessa reunião. Disse que a discussão deverá ser feita no âmbito
das UAEs atuais, fazendo uma previsão das futuras Unidades, considerando o número de gratificações
constantes no projeto de lei, mas que a definição sairá do Conselho Gestor. O conselheiro Lincoln
Lucílio  Romualdo  lembrou  que  na  implantação  do  estatuto  aprovado  em  2014  a  união  de
cursos/programas foi realizada pensando que as Unidades funcionariam bem, no entanto, cursos com
áreas diferentes apresentam conflitos e podem não funcionar satisfatoriamente. O presidente disse que
chegou  ao  teto  da  reunião  e  que  poderá  encaminhar  uma  reunião  extraordinária  para  fazer  esta
discussão;  ou  encaminhar  para  realizar  a  discussão  nas  Unidades,  trazendo  uma  posição  para  a
próxima reunião ordinária, como ponto de pauta, trazendo também a sugestão do GT. Ficou aprovado
o segundo encaminhamento, de discutir nas Unidades e trazer como ponto de pauta para a próxima
reunião  ordinária.  Nada mais  havendo  a  tratar,  a  reunião  foi  encerrada  às  dezessete  horas  e  seis
minutos (17h06min) e eu, Tânia Maria Tartuci, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata
que  depois  de  lida  e  aprovada  será  assinada  por  mim  e  pelos  presentes.
_____________________________
Presidente do Conselho: Thiago Jabur Bittar                                                                         
Conselheiros:
Alexander Meireles da Silva                                                                                                                                    
Alexandre Faria Seixo de Britto                                                                                                                            
Ana Paula Pinheiro Zago                                                                                                                                         
Anderson Luiz Ferreira                                                                                                                                            
Denis Rezende de Jesus                                                                                                                                           
Élida Alves da Silva                                                                                                                                                   
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                                                         
Geraldo Sadoyama Leal                                                                                                                                           
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                                       
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                           
Marcos Bueno                                                                                                                                        
Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                   
Regma Maria dos Santos                                                                                                                                         
Renata Alessandra Evangelista                                                                                                                              
Roberto Ferreira Tavares                                                                                                                                         
Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                                      
Ronaldo da Silva                                                                                                                                                        
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                                      
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                           
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                              
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