
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALAO/UFG, REALIZADA
NO DIA VINTE E SEIS DE AGOSTO DE 2015

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 15 minutos, no
Auditório  “Congadas”,  da  UFG/Regional  Catalão,  reúnem-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, Ana
Paula Pinheiro Zago,  Fátima Pacheco de Santana Inácio, Cacildo Galdino Ribeiro em substituição a
Renata Alessandra Evangelista, Denis Rezende de Jesus, Alexandre de Assis Bueno, Élida Alves da
Silva, Lincoln Lucílio Romualdo, Marco Paulo Guimarães, Maria Helena de Paula, Paulo Henrique
Silva Azevedo, Regma Maria dos Santos, Ronaldo da Silva, Thiago Porto, Wilson Kiffer Soares Junior,
Roberto Ferreira Tavares e Wender Rodrigues de Siqueira. Os conselheiros Luanna Lopes Lobato e
Serigne Ababacar Cisse Ba justificaram suas ausências. Os conselheiros  Antônio Carlos de Oliveira
Júnior  e  Nilton  Luís  Moreira  não  compareceram. Havendo quórum,  o  presidente  inicia  a  sessão
fazendo a aprovação da ata do dia 13/08/2015, a qual foi presidida pelo Magnífico reitor Orlando
Amaral. A mesma foi aprovada por unanimidade. Informe Item A. Prof. Thiago Jabur faz o informe
sobre  a  Assembléia  Universitária  realizada  em  Goiânia,  que  contou  com  a  participação  de  uma
comitiva da Regional Catalão (RC) e informa que o reitor afirmou na reunião do dia 13/08/2015 que
estava  apto  a  participar  de  uma  Assembléia  Universitária  na  Regional  Catalão.  Posteriormente  é
informada a questão sobre a construção do Centro de Convivência da RC com recurso do PNAES.
Informe Item B. O Prof. Thiago Jabur informa que foi pedido a execução do projeto e que o mesmo
foi atendido pelo reitor, sendo aprovado um projeto modular padrão, que seria realizado em duas fases:
a primeira com a construção de 470m2 e posteriormente com a construção dos 630m2 restantes do total
de 1100m2. Dessa forma, foi realizada uma reunião com os alunos para definição dos espaços, onde os
mesmos requisitaram espaços para CAs, DAs e Técnicos, rejeitando a proposta atual. Foi averiguado
se o espaço ao lado do RU suportaria a construção do Centro de Convivência, onde a idéia seria passar
o centro de convivência para o espaço da estação meteorológica. O Prof. Lincoln diz que existe um
convênio com o Instituto Nacional de Meteorologia e que a estação meteorológica existente no local
não pode ser retirada. O Prof. Marco Paulo pede a fala e diz que é preocupante correr o risco de perder
a verba para a construção por conta do prazo que está  se encerrando e faz comentários sobre os
problemas que existem no prédio das Engenharias. O Prof. Thiago Jabur diz que uma reunião está
marcada com os alunos no dia 31/08/2015 para a tomada de decisão em relação a construção do Centro
de Convivência. Em seguida o Prof. Crispim faz uma reflexão de que houvesse uma pequena galeria
dentro desse espaço do Centro de Convivência. A Profª. Elida explica que o mais viável seria fazer
adequações no projeto apresentado pelo CEGEF para as Regionais Catalão e Jataí, pois caso contrário
o  CEGEF pode  não  conseguir  fazer  os  projetos  necessários  para  uma  licitação  em tempo  hábil.
Comenta ainda que o Reitor disse que não pode se comprometer com a devolução do dinheiro no
próximo ano caso ele não seja empenhado ainda esse ano. O Prof. Alexandre Bueno comenta que
como a reunião com os alunos já está marcada, que seja realizada uma reunião extra-ordinária do
Conselho Gestor para aprovação rápida da execução do projeto. A Profª. Elida comenta que não sabe
se os alunos têm ou não poder de decisão sobre o assunto. O Prof. Denis diz que a competência de
aprovação é do Conselho Gestor, já que no mesmo existe representante dos alunos. O Prof. Ronaldo
comenta que o desejo da construção de um Centro de Convivência é antigo e que os alunos devem ter
também responsabilidade política. A Profª. Regma pergunta se realmente será seguida a proposta do
Prof.  Alexandre  Bueno  e  em  votação,  com  todos  favoráveis,  é  aprovado  e  marcado  para  o  dia
01/09/2015  uma  nova  reunião  do  Conselho  Gestor  para  designar  a  solução  do  referido  assunto.
Informe C. O Prof. Thiago Jabur informa que a Doação da casa requerida pelo Prof. Brás foi analisada
pelo procurador da UFG, que disse que o termo de doação da forma requerida pelo Prof. Brás não
poderia ser realizado, mas que em reunião com o Reitor foi passado ao prof. Brás que ele colocasse o
seu desejo em testamento.  Informe item D. O Prof. Thiago Jabur informa sobre a visita do CEGEF
para entrega do Bloco Multifuncional, onde os chefes das Unidades Acadêmicas já foram comunicados
e mesmo com alguns problemas o prédio já está sendo ocupado. A Profª. Elida comunica como está
sendo realizada a mudança para o Bloco Multifuncional.  Informa item E.  Sobre a realização das
colações de grau que ocorreram nos dias 13 e 14 de agosto de 2015 com a participação da Reitoria.
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Informa  item  F. Foi  publicada  a  redistribuição  da  Profª.  Regina  Paula  Garcia  Santos  para  a
Universidade Federal de Uberlândia. Informe item G. Foi informado sobre a reunião realizada com a
incubadora de empresas no dia 07/08/2015. O Prof. Lincoln e a técnica Juliana comunicam a questão
da ocupação das 13 (treze) vagas de estágio aprovadas para serem preenchidas e que um edital será
lançado.  Eles informam que em outubro encerram-se 12 (doze) contratos, e que 09 (nove) desses não
serão renovados em 2016. O aluno Wilson questiona sobre os contratos que não serão renovados em
2016. A Profª. Regma pede que essas informações relacionadas aos estágios sejam enviadas por email.
O Prof. Alexandre Bueno comenta sobre uma aluna que ganhou na justiça os direitos trabalhistas em
relação a estágio em uma Universidade. A Profª. Maria Helena comenta sobre o cuidado a ser tomado
para não caracterizar os desvios de funções nas ações do aluno estagiário. O Prof. Lincoln comenta que
houve alguns problemas durante o período de colação de grau, onde um aluno realizou manifestação
no CGA. Dessa forma, ele pede que todos coordenadores verifiquem a cada final de semestre se todos
professores  lançaram suas  devidas  notas  no sistema.  A Profª.  Maria  informou que,  na RC, houve
aumento de quase 50 % na aprovação de Iniciação científica e tecnológica para 2015-2016, incluindo
edital  da  UFG  e  dois  editais  da  FAPEG,  indo  de  99  em  2014-2015  para  143  em  2015-2016
planos/projetos de IC e ITI aprovados ao que ela deu os parabéns a todos os pesquisadores. Ela ainda
informa  que  os  pedidos  de  novos  cursos  de  especialização  para  início  de  2016,  precisam  ser
submetidos até o dia 30/08/2015. O Prof. Thiago Jabur informa que as inscrições do CONPEX estão
abertas. A Profª. Maria Helena pede que todos orientadores de alunos de Iniciação Científica entrem no
portal e verifiquem se os relatórios de seus orientandos estão preenchidos. Em seguida a Profª. Maria
Helena coloca em aprovação o processo de abertura da especialização em Gestão Pública, modalidade
EAD, com coordenação do Prof. Sólon, onde a CPPG avaliou e constatou que o processo está correto e
o  mesmo  foi  aprovado  por  unanimidade.  Item  4.  É  colocado  em  discussão  o  processo  sobre  a
realização do evento da feira Sementes Crioulas dentro da Regional Catalão. O Prof. Thiago Jabur faz
a leitura de uma nota de apoio emitida pela ADCAC em relação a feira e faz o comentário de que a
direção sempre esteve ao lado e apóia esse tipo de evento na RC, desde que ele seja aprovado pelo
Conselho Gestor.  Em seguida a Profª.  Elida,  relatora do processo,  faz a leitura do seu parecer.  O
Técnico Cacildo pede esclarecimento sobre se há Unidades Acadêmicas Especiais envolvidas e qual o
papel delas no evento. A Profª. Luzia faz a explicação sobre o projeto e comenta que é esperado um
público de cerca de mil pessoas no evento. Em seguida existe um debate sobre a realização do evento e
os possíveis impactos que o mesmo trará para dentro da RC. Dentro das discussões foi sugerida a
mudança da data da realização do evento devido aos outros eventos já agendados anteriormente. Assim
é feito o encaminhamento para votação do parecer da Profª. Elida, o qual é aprovado com a ressalva de
que  o  evento  Sementes  Crioulas  aconteça  no  dia  13/10/2015  por  conta  das  disponibilidades  dos
auditórios.  Caso  eles  consigam  negociar  os  espaços  o  evento  poderá  ser  realizado  nas  datas
requisitadas  pela  comissão  da  Feira  Sementes  Crioulas.  A Profª.  Elida  coloca  em  discussão  o
remanejamento dos carros oficiais pouco utilizados da Regional Catalão. Fica para reflexão e em uma
futura reunião do Conselho Gestor será colocado para encaminhamento a questão. O Presidente da
sessão agradece a presença de todos e encerra a reunião.  Nada mais havendo a tratar, a reunião é
encerrada às 16 horas e 34 minutos e eu, Márcio Antônio Duarte, Chefe de Gabinete da UFG/RC,
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 de Assis Bueno ____________________________________________________________
Ana Paula Pinheiro Zago _____________________________________________________________
Denis Rezende de Jesus ______________________________________________________________
Élida Alves da Silva _________________________________________________________________
Fátima Pacheco de Santana Inácio ______________________________________________________
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Lincoln Lucílio Romualdo ___________________________________________________________
Marco Paulo Guimarães _____________________________________________________________
Maria Helena de Paula _______________________________________________________________
Paulo Henrique Silva Azevedo ________________________________________________________
Renata Alessandra Evangelista_________________________________________________________
Regma Maria dos Santos _____________________________________________________________
Roberto Ferreira Tavares _____________________________________________________________
Ronaldo da Silva ___________________________________________________________________
Thiago Porto de Almeida Freitas _______________________________________________________
Wilson Kiffer Soares Júnior ___________________________________________________________
Wender Rodrigues de Siqueira _________________________________________________________
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