
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA REGIONAL CATALAO/UFG, REALIZADA
NO DIA SEIS DE AGOSTO DE 2014

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, as catorze horas e vinte e dois minutos, no
Miniauditório  Professora  Sirlene  Duarte, da  UFG/Regional  Catalão,  reúnem-se  os  membros  do
Conselho Diretor da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência do Diretor Prof.
Dr. Thiago Jabur Bittar. Na oportunidade compareceram os seguintes Conselheiros: Alexandre de Assis
Bueno, Ana Maria Gonçalves,  Ana Paula Pinheiro Zago, Anderson Luiz Ferreira, Izabella Peracini
Bento  em  substituição  a  Cláudio  José  Bertazzo,  Cláudio  Lemos  de  Souza,  Daniel  Alves,  Denis
Rezende de Jesus, Eduardo Sérgio de Souza, Élida Alves da Silva, Elisiário Borges Júnior, Fátima
Pacheco  de  Santana  Inácio,  Fernando  Kennedy da  Silva,  Geraldo  Sadoyama  Leal,  Gleyce  Alves
Machado, Grenissa Bonvino Stafuzza, Henrique Senna Diniz Pinto, Idelvone Mendes Ferreira, Igor
dos Santos Lima, Jean Carlos Nunes, João Donizete Lima, Jonas Modesto de Abreu, Luciana Melo
Coelho, Luzia  Márcia  Resende  Silva,  Márcia  Pereira  dos  Santos,  André  Alves  de  Resende  em
substituição a Marco Paulo Guimarães, Marcos Napoleão Rabelo, Maria Helena de Paula, Maria Rita
de Cássia Santos em substituição a Mario Godinho Junior, Emilse Terezinha Naves em substituição a
Moisés Fernandes Lemos, Paulo Henrique Kingma Orlando, Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, Régis
Marcus de Sousa, Regma Maria dos Santos, Reinaldo Corrêa Maia, Renata Alessandra Evangelista,
Richele Priscila Severino, Romes Antônio Borges, Serigne Ababacar Cisse Ba, Sérgio Silva Idalino,
Terezinha  de  Assis  Oliveira,  Thiago  Porto  de  Almeida  Freitas, Ulysses  Rocha  Filho  e  Wender
Rodrigues de Siqueira. Os conselheiros  José Júlio de Cerqueira Pituba  e Moisés Fernandes Lemos
justificaram suas ausências. Havendo quórum, o presidente inicia a sessão informando que recebeu
memorando  do  DMP/PROAD,  sobre  implantação  de  novo  mecanismo  de  consulta  a processos,
disponibilizado no sistema SOLICITE, que ainda carece de treinamento de servidores para acessá-lo.
Lembra que as servidoras da empresa Guardiã não podem abrir e fechar portas de salas e laboratórios,
devendo essa tarefa ficar a cargo de cada setor/departamento, que deverão se adequar à nova situação
no prazo de uma semana. O Professor João Donizete questiona que a função delas agora é nenhuma,
pois vigilância desarmada não tem eficácia alguma, sendo necessário rever essa situação. A Professora
Élida explica que a vigilância armada é bem mais onerosa. O Presidente Thiago fala que, se houver
tempo hábil, ao final da reunião volta a discutir a questão da vigilância podendo, inclusive, fazer um
documento  para  encaminhamento  à  Reitoria.  Na  sequência,  o  item 2  da  pauta  é  discutido,  e  em
seguida, colocada em votação, a ata da sessão realizada no dia 09/04/2014, a qual é aprovada com
algumas correções e a ata do dia 30/01/2013, aprovada da forma como foi redigida, por unanimidade.
O Presidente solicita ao plenário permissão para discutir o ponto 4 da pauta - decisão de aglutinações
de  cursos,  antes  do  ponto  3  – expediente  da  Direção,  observando  a  questão  de  tempo.  Com  o
consentimento do plenário, o Professor Denis questiona se houve alguma alteração na aglutinação feita
em maio/2014. O Presidente esclarece que a Direção da Regional Catalão não se opõe à aglutinação
proposta pelos cursos e departamentos.  A Professora Élida  conta que,  ontem em Goiânia, conversou
sobre esse assunto com o Reitor e o Vice-Reitor da UFG, que explicaram o embasamento da decisão
contrária à aglutinação de cursos proposta pela Regional Catalão, por não ter gratificações disponíveis
para se criar tantos cargos. O Professor  Rodrigo sugere que a Direção consulte um advogado  para
esclarecer sobre as implicações dessa aglutinação e as consequências de se criar cargos sem as devidas
gratificações. A Professora Ana Maria diz que as gratificações devem ser condizentes com os cargos,
ou seja, CD para cargo de direção, FCC  para cargos de coordenadores de cursos e  FG para outras
funções gratificadas.  Ela  entende que falta transparência na distribuição dos cargos e funções, como
também dos servidores. O Presidente esclarece que haverá mais noventa dias para implementação do
novo estatuto. O Professor  Idelvone lembra que  nos  trinta anos de história do  Campus  Catalão, foi
preciso muita  luta pela melhoria e pelo crescimento do mesmo. Diz que o novo estatuto estabeleceu
que fossem criadas comissões e entende que é um desrespeito institucional para com esta Regional não
acatar o que foi deliberado a partir dos trabalhos da comissão. Entende que é preciso repensar a forma
com que está  sendo  encaminhado o processo  e que  os documentos  oficiais devem ser assinados em
nome do conjunto e não apenas do gestor. Segundo ele, a Resolução Consuni 23/2007 é uma prova das
conquistas alcançadas. Ele sugere que o documento contendo a definição das Unidades Acadêmicas e
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coordenações da Regional Catalão seja encaminhado conforme a vontade dos servidores da Regional e
que, se preciso for, deve-se ir para a mídia, para a sociedade catalana, até mesmo, paralisar a Regional
para que a Universidade ouça e respeite o que aqui for deliberado. Ele lembra que o envolvimento com
a regionalização do campus levou ao esquecimento do grande projeto da federalização. O Presidente
diz que o anteprojeto de resolução que estabelece Unidades Acadêmicas Especiais e Coordenações na
Regional  Catalão – Processo nº  23070.013545/2013-81, do interesse da Reitoria,  está  na pauta da
reunião do Consuni do próximo dia 15/08, e, se pedir vistas ao processo, ganhará mais um mês para
discussões.  A Professora Regma diz que o assunto foi discutido e votado aqui na Regional, e que não
deve haver nova votação, mas fazer chegar até o CONSUNI o documento já elaborado, que contém a
posição aqui assumida. O Presidente,  então, sugere que seja  feito um documento  reafirmando que o
documento  aprovado anteriormente pelo CODIC será mantido. O Professor  Idelvone lembra que,  na
próxima segunda-feira, o Vice-Reitor estará na Regional e que esta poderá ser uma oportunidade para
apresentar a ele essas discussões. A Professora Élida reforça a ideia de que o Professor Thiago Jabur
deveria pedir a fala no CONSUNI e argumentar  a respeito do ponto de vista  da Regional, talvez até
fazer um texto para ser lido naquela reunião. O Professor Idelvone sugere tirar três ou quatro pessoas
para redigir o documento, depois apenas socializar com os demais conselheiros e, então, encaminhar
ao CONSUNI. O Professor João  Donizete  sugere que se discuta este assunto com os dirigentes do
Campus  Cidade  de  Goiás  e  do  Campus  Jataí. O Presidente  solicita  os  nomes  que  vão  redigir  o
documento – Ana Maria Gonçalves, Luzia Márcia Resende Silva, Maria Helena de Paula e Élida Alves
da Silva. Esgotadas as discussões, é consenso entre os conselheiros que se a aprovação no CONSUNI
for do modo que a Reitoria propõe, o Professor Thiago Jabur pedirá vistas ao processo. Na sequência,
passa-se ao ponto 3 da pauta – expediente da Direção. O Presidente esclarece que a Regional Catalão
passa por momentos de restrição orçamentária,  o que levou à decisão de que ela não arcaria com
pagamento de estagiários  administrativos  nos departamentos, mantendo apenas vagas de estágios em
laboratórios e levando os departamentos a arcarem com o pagamento de seus estagiários, com recursos
do próprio  custeio.  Repassada essa informação aos departamentos,  eles decidiram que não haveria
renovação/abertura de contratos de estagiários. O Presidente esclarece que ficou definido que as vagas
de estagiários  seriam pagas com recursos do próprio custeio,  fazendo com que os cursos decidissem
que não haveria renovação. O Professor Jean solicita abrir uma exceção e manter a vaga de estagiário
do Curso de Educação Física em caráter excepcional, com custeio da direção.  O Presidente passa a
palavra ao técnico-administrativo lotado no Curso de Educação Física, José Carlos, presente à reunião,
que justifica porque a pessoa com deficiência no serviço público têm direito a condições especiais de
trabalho. A Professora Élida lembra que para acrescentar alguma nova despesa ao orçamento, a mesma
quantia  deverá ser retirada  de outra rubrica. O Professor  Serigne  informa que a verba recebida pelo
núcleo de acessibilidade poderá suprir temporariamente esta dificuldade,  mas deverá ser feita  uma
solicitação fundamentada. O Presidente informa que fez o encaminhamento formal ao Departamento
de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH), mas não obteve resposta. A Professora Luzia
questiona se não é possível solicitar um estagiário específico para auxiliar o servidor com deficiência,
em decorrência  de  alguma lei. O  Professor  Alexandre  observa  que  esta  situação  não deveria  ser
discutida no CODIC, pois a gestão de pessoas é uma questão embaraçosa. O Presidente esclarece que
não  se  sentiu  confortável  para  tomar  essa  decisão  sozinho.  Esgotadas  as  discussões,  faz  o
encaminhamento para deliberação: manter a vaga do estagiário, renovando-a por 1 ano, fazer o exame
laboral  e  aguardar  a  decisão  das  instâncias  específicas  –  Comissão  de  Acessibilidade,  DDRH  e
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS),  às quais encaminhou memorando
solicitando esclarecimentos. Em votação, a vaga é liberada por unanimidade. A seguir, apresenta-se os
documentos  emitidos pela Direção,  a serem  referendados:  1) novas disciplinas de núcleo livre  -  do
Curso de Química; Processamento de materiais, a ser ministrada pelo Prof. Mario Godinho Junior; do
Curso de Educação Física: Relações Gênero e Educação Física,  a ser ministrada pelo Prof.  Mário
Moreno Rabelo Silva; Envelhecimento humano, atividade física e saúde coletiva, a ser ministrada pela
Profª. Lana Ferreira de Lima; Educação Física Escolar, a ser ministrada pelo Prof. Leomar Cardoso
Arruda; do Curso de Matemática Licenciatura : Robótica no Ensino de Matemática, a ser ministrada
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pela  Profª  Crhistiane  da  Fonseca  Souza;  Da  média  à  mídia,  passando  pela  probabilidade,  a  ser
ministrada pelo Prof. Fernando Kennedy da Silva; Introdução aos Espaços Métricos, a ser ministrada
pela Profª. Luciana Vale Silva Rabelo; do Curso de Pedagogia/Departamento de Educação: Ensino
CTS e Educação Ambiental,  a ser ministrada pela Profa. Simara Maria Tavares Nunes;  Educação e
Diversidade,  a  ser  ministrada  pela Profa.  Camila  Aparecida  de  Campos;  A dimensão  política  da
educação,  a ser ministrada pela Profa. Fernanda Ferreira Belo; Educação para a Ciência e educação
para a Tecnologia,  a ser ministrada pela  Profa. Simara Maria Tavares Nunes; Educação Especial e
Inclusão, a ser ministrada pela Profa. Dulcéria Tartuci e Escrita e leitura – produção de subjetividade, a
ser ministrada pela Profa.  Fabiana Rodrigues Carrijo;  2) a data de  afastamento  para doutorado  do
servidor  Eduardo  Paul  Chacur,  no  período  de 01/07/2014  a  10/10/2015;  3)  Prorrogação  do
Afastamento para doutorado da Professora Marta Borges, no período de 08/08/2014 a 07/02/2015 e
Relatório Semestral de Pós-graduação, referente ao II Semestre de 2013; 4)  os Planos de Prestação de
Serviços – Professor Voluntário UFG, de Graciele Cristina Silva, do Curso de Enfermagem e de Braz
José Coelho, do Curso de Letras; 5) do Setor de Recursos Humanos (RH) – a avaliação de desempenho
de Professor Adjunto II para Professor Adjunto III, Classe C, o SICAD parcial de 2014 e a avaliação
da chefia 2013, com nota 10, do Professor André Carlos Silva; o Plano de Trabalho de 2012, o Plano
de Trabalho de 2013, a avaliação da chefia 2012, com nota 10 e o SICAD 2012 do Professor Igor dos
Santos Lima; o Plano de Trabalho 2014 do Professor Roberto de Souza Moreira. Ao final, todos foram
referendados por unanimidade.  Os documentos  do Setor  de RH a serem aprovados são: Plano de
Trabalho 2014 de Gabriel Gomes Silva; as progressões por avaliação de desempenho – do Professor
Jairo Menezes e Souza: de Professor Assistente I para Professor Assistente II, Classe B e avaliação da
chefia 2013, com nota 9,4; da Professora Luanna Lopes Lobato: de Professor Adjunto I para Professor
Adjunto II, Classe C, o SICAD 2013, o SICAD parcial 2014, a avaliação da chefia 2013 com nota 10 e
a avaliação da chefia 2014 também com nota 10; da Professora Roseane Ribeiro Sarges: de Professor
Adjunto I para Professor Adjunto II, Classe C, o SICAD parcial 2014 e a avaliação da chefia 2013 com
nota 9,4; a aceleração da promoção - avaliação de desempenho de Professor Assistente I para Professor
Adjunto I, Classe C, do Professor Antover Panazzolo Sarmento. Em votação, são todos aprovados por
unanimidade. Prosseguindo, o Presidente informa que recebeu um comunicado do Professor Laurindo
Elias Pedrosa renunciando ao cargo de Conselheiro, como representante do segmento de Professor
Assistente, em decorrência da assumência como membro do SIASS. A Professora Élida esclarece que
as representações que estão vagas serão escolhidas  de acordo com  a nova estrutura a ser aprovada.
Informa  que  Edivane  Cardoso  da  Silva  – servidor  técnico  de  nível  médio,  classe  D,  lotado  na
Universidade Federal de Uberlância (UFU),  tem interesse em vir redistribuído para esta Regional, e,
diante da recusa do Departamento de Educação, protocolou um pedido de revisão e reconsideração de
seu pedido. O Presidente  justifica que o processo está no DDRH, que assim que chegar a Catalão
designará um parecerista. Iniciando o ponto 5 da pauta  – Prioridades de gastos de capital para 2015,
convida  a  Professora  Elida  para  discutir  o  tema. A Professora  Élida,  explica  que  o  motivo  para
antecipar essa discussão é solicitar que os projetos sejam feitos ainda em 2014, para não atrasar as
licitações em 2015  e, assim, não perder o prazo para realizar os empenhos necessários. Apresenta a
lista com os itens a serem realizados em 2015, obedecendo uma ordem de prioridades por ela proposta:
1) complementação da construção do DMP, 2) equipamentos para internet, 3) serviço de urbanização e
acessibilidade, 4) castelo de água, 5) ar condicionado para blocos didáticos, 6) complementação do
bloco K, 7) livros e 8) mobiliários e equipamentos. A Professora Richelle pede para registrar a falta de
segurança que existe  nos laboratórios, se constituindo uma “bomba armazenada”,  e  que é  preciso
construir,  urgentemente,  um almoxarifado  para armazenamento de produtos químicos,  inflamáveis,
explosivos  e  contaminantes; considera mais  importante  que  a  instalação  de  ar  condicionado. A
Professora Elida lembra que, para inserir novos gastos no orçamento, é preciso remanejar as rubricas
uma vez que o orçamento já está todo comprometido. A proposta é que sejam concluídos os projetos
em andamento e se decida entre a instalação de ar condicionado ou a conclusão do Bloco K. Informa
que ainda  não está  discutindo custeio,  pois  pretende fazer  um levantamento  prévio dos  gastos.  O
Professor Idelvone questiona o que é emergencial para melhorar as condições de trabalho: a ampliação
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do espaço físico ou a instalação do ar condicionado. Ele entende que a ampliação da estrutura física é
primordial, e economizar nos aluguéis poderá ser uma boa alternativa. O Professor Serigne fala que é
necessário fazer um estudo minucioso antes da instalação do ar condicionado.  A Professora Luzia
sugere que seja retirado o ar condicionado das prioridades e depois decide como será gasta essa verba.
A Professora Élida fala que estabelecendo as prioridades ela vai buscar  os custos de cada  item.  O
Presidente sugere que mantenha a lista de prioridades. O Professor Denis  explica que vai colocar os
itens  de  prioridade  para  ser  trabalhado durante  o  ano  de  2015, com a  verba  de capital. Após  as
discussões, o Presidente coloca em votação a proposta apresentada pela Professora Élida,  que elenca
como prioridades,  manter a  complementação  da  construção do  DMP,  adquirir  equipamentos  para
internet, serviços de urbanização,  construção de  castelo de água,  aquisição de  livros,  mobiliários  e
equipamentos,  e  o  restante  do  capital  a  ser  investido  em construção,  trazendo  para  um segundo
momento a discussão, inclusive com os orçamentos, ficando, assim aprovada, com vinte e três votos
favoráveis, dois votos contrários e seis abstenções. Na sequência o Presidente passa ao ponto 6 da
pauta,  que imediatamente é interrompido por falta de quorum  e a reunião  é autoconvocada para a
próxima quarta-feira, dia 13/08/2014, às 14hs.  Nada mais havendo a tratar, a sessão é encerrada às
17hs02min, 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:
Alexandre de Assis Bueno                                                                                                                          
Ana Maria Gonçalves                                                                                                                                 
Ana Paula Pinheiro Zago                                                                                                                            
And  erson Luiz Ferreira                                                                                                                               
André Alves de Resende                                                                                                                             
Cláudio Lemos de Souza                                                                                                                            
Daniel Alves                                                                                                                                               
Denis Rezende de Jesus                                                                                                                              
Eduardo Sérgio de Souza                                                                                                                            
Élida Alves da Silva                                                                                                                                    
Elis  iário Borges Júnior                                                                                                                               
Emilse Terezinha Naves                                                                                                                             
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                                             
Fernando Kennedy da Silva                                                                                                                        
Geraldo Sadoyama Leal                                                                                                                              
Gleyce Alves Machado                                                                                                                               
Grenissa Bonvino Stafuzza                                                                                                                         
Henrique Senna Diniz Pinto                                                                                                                       
Idelvone Mendes Ferreira                                                                                                                           
Igor dos Santos Lima                                                                                                                                  
Izabella Peracini Bento                                                                                                                               
Jean Carlos Nunes                                                                                                                                      
João Donizete Lima                                                                                                                                    
Jo  nas Modesto de Abreu                                                                                                                             
Luciana Melo Coelho                                                                                                                                 
Luzia Márcia Resende Silva                                                                                                                       
Márcia Pereira dos Santos                                                                                                                          
Marcos Napoleão Rabelo                                                                                                                            
Maria Helena de Paula                                                                                                                                
Mari  a Rita de Cássia Santos                                                                                                                       
Paulo Henrique Kingma Orlando                                                                                                               
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos                                                                                                            
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Régis Marcus de Sousa                                                                                                                               
Regma Maria dos Santos                                                                                                                            
Reinaldo Corrêa Maia                                                                                                                                 
Renata Alessandra Evangelista                                                                                                                   
Richele Priscila Severino                                                                                                                            
Romes Antônio Borges                                                                                                                               
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                         
S  érgio Silva Idalino                                                                                                                                    
Terezinha de Assis Oliveira                                                                                                                        
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                
Ulysses Rocha Filho                                                                                                                                   
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                   
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