
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA TRINTA DE AGOSTO DE 2017

Aos trinta  (30)  dias  do mês  de  agosto  de  dois  mil  e  dezessete,  às  catorze  horas  e  nove minutos
(14h09min), no miniauditório Congadas no Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação (Bloco L),
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: Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo, Alexander Meireles da
Silva, Denis Rezende de Jesus, Élida Alves da Silva, Emival Pedroso da Silva Filho, Fátima Pacheco
de Santana Inácio, Geraldo Sadoyama Leal, Gilmar Alves de Avelar, Lana Ferreira de Lima, Lincoln
Lucílio  Romualdo,  Kelvia  Rodrigues  de  Oliveira,  Marco Paulo  Guimarães,  Marcos  Bueno,  Maria
Helena de Paula, Maria Terezinha do Prado, Nilton Luís Moreira, Rogério Bianchi de Araújo, Serigne
Ababacar Cisse Ba, Thiago Porto de Almeida Freitas e Thimoteo Pereira Cruz. Estavam presentes,
também, com direito a voz, o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos, Prof,
Geci José Pereida da Silva e o discente Isac Thavares da Silva, representante do Diretório Acadêmico
do Campus Catalão (DACC) da Regional Catalão.  Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião
convidando os servidores da Assessoria de Comunicação (ASCOM) da Regional Goiânia para falarem
sobre a nova política de comunicação da UFG que está em fase de construção. Estavam presentes os
servidores  Suzy Meiry Silva,  Michael  Valim,  Lilian  Mariano Alves  e  Leandro  Pinho,  os  quais  se
apresentaram e se revezaram durante toda a fala sobre: o funcionamento da TV e das transmissões por
ela realizadas; a importância de usar corretamente a marca da UFG, dando visibilidade à mesma; a
correta  apresentação  dos  murais  de  informação;  a  obrigatoriedade  de  usar  e-mail  institucional;  a
organização  de  eventos  institucionais,  científicos,  culturais  e  de  extensão;  a  divulgação  dessas
atividades; o relacionamento com a mídia e a comunicação em situações de crise. Informaram que foi
aprovado na última reunião do Conselho Universitário (CONSUNI) uma pontuação para os docentes
quanto  à  participação  em  programas  de  TV  e  rádio.  Convidaram  para  a  audiência  pública  que
acontecerá no dia 05/09/2017. Ao final da apresentação, o presidente da reunião agradeceu a presença
da equipe e elogiou a qualidade do filme sobre a UFG que está em exibição. A conselheira Elida Alves
sugeriu ver a possibilidade de estabelecer um novo e-mail institucional em parceria com o gmail. O
presidente parabenizou a equipe da ASCOM da Regional Catalão (RC) que também participou da
construção do documento ora apresentado. A equipe da Regional Goiânia respondeu às perguntas dos
conselheiros e se dispôs a tirar as dúvidas através do formulário disponível online. Susy Meiry falou de
uma medalha de honra que a UFG oferece à ex-alunos, quer seja de graduação ou de pós-graduação,
que  tenham se  distinguido  por  contribuições  relevantes  prestadas  à  sociedade  em geral,  os  quais
deverão  estar  desvinculados  da  instituição  há  mais  de  cinco  (5)  anos.  Disse  que  cada  Unidade
Acadêmica  Especial  (UAE)  pode  indicar  um  nome,  devendo  esta  indicação  ser  aprovada  pelo
respectivo Conselho Diretor. Disse que as indicações deverão ser enviadas até o mês de outubro. O
presidente  agradeceu  pela  presença  dos  visitantes  e  deu  continuidade  à  reunião.  Informou  que  a
Regional  já  está  gerando  energia  limpa  a  partir  de  hoje  e  na  próxima  segunda-feira  iniciará  o
monitoramento através de circuito fechado de televisão (CFTV), primeira fase. Passou ao segundo
ponto da pauta, licença para participação em evento no exterior, solicitada pela nutricionista Graciele
Cristina Silva. A conselheira Maria Helena ressaltou que a documentação entregue na Coordenação de
Pesquisa e  Pós-graduação (CPPG) está  incompleta  e  que a servidora já foi  informada que deverá
adequar sua documentação. Observou que a servidora, embora seja também professora substituta, a
licença  será  como técnica  administrativa,  não  tendo  direito  a  substituta  no  período.  O presidente
colocou em votação a solicitação da servidora, condicionada ao atendimento das pendências quanto à
documentação a ser apresentada, sendo a licença aprovada por unanimidade. Passou ao terceiro ponto
da pauta, apreciação de processos. Iniciou convidando o relator conselheiro Nilton Luís Moreira para
ler o seu parecer no processo 23070.008346/2017-84 que trata de minuta de convênio a ser celebrado
entre a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O relator
leu o seu parecer favorável à que se firme o referido contrato e fez uma ressalva para observação do
certificado de regularidade do FGTS – CRF da UFU. O presidente colocou em votação o parecer do
relator, que foi aprovado por unanimidade. A seguir, convidou o relator conselheiro Serigne Ababacar
Cisse  Ba  para  ler  o  seu  parecer  no  processo  23070.016132/2016-09,  acerca  do  relatório  de  pós-
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graduação da servidora Fernanda Machado Ferreira, referente ao 1º semestre/2017. O relator leu o seu
parecer favorável. O presidente colocou em votação o parecer do relator, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. Na continuidade, passou ao quarto ponto da pauta, implantação de secretaria colegiada
de pós-graduação, convidando o professor Geci José Pereira da Silva para responder questionamentos
e apresentar propostas sobre trabalho de servidores técnicos administrativos em programas de pós-
graduação  da  Regional  Catalão.  Com  a  palavra,  o  professor  Geci  falou  da  atual  situação  das
universidades públicas brasileiras e do crescimento da pós-graduação. Disse que não vê possibilidade
de atendimento  à  demanda de  nomeação de técnicos  administrativos  a  curto e  médio prazo,  para
programas de pós-graduação. Sugeriu como alternativa trabalhar em forma de secretaria colegiada,
com atendimento centralizado de temas comuns. O presidente abriu o tema para discussão, mas antes,
solicitou permissão aos conselheiros para que todos os coordenadores de programas de pós-graduação
(PPG) presentes pudessem fazer uso da palavra, o que foi aprovado por unanimidade. O coordenador
do PPG – Mestrado em História, professor Paulo César Inácio falou que esse tema já foi introduzido na
Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação de Catalão, porém não avançou a discussão. Disse que
na sua visão a secretaria colegiada é uma maneira precarizada de eternizar a carência de servidores.
Perguntou até quando a precarização se estenderá. Disse que ficou espantado na forma como a relação
com a Regional Goiânia se estabelece, ao detectar que o Sistema Eletrônico de Informação (SEI) em
implantação,  não  tem dados  das  Regionais  fora  de  sede.  Disse  que  essa  discussão  da  secretaria
colegiada afronta e distancia as instâncias que pensam a pós-graduação, salientando que tal questão
tem que ser definidas nas UAE e na CRPPG. Conclamou ao Conselho para que o tema seja remetido
às UAE. A coordenadora do PPG em Geografia, professora Carmem Lúcia Costa disse que a posição
na sua UAE também foi contra a criação da secretaria colegiada, alegando que o compartilhamento do
serviço não resolveria o problema da falta de servidores, mas sobrecarregaria os mesmos sem resolver
a situação. A discussão continuava, quando em decorrência do adiantado das horas, o presidente da
reunião  solicitou  como  questão  de  ordem,  permissão  para  inserir  os  pontos  de  pauta:  processo
23070.004722/2017-61; problemática nos eventos das atléticas da Regional Catalão; homologação dos
nomes dos suplentes para o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) e o processo
23070.007174/2017-21, propondo estabelecer um teto para continuar a discussão sobre a secretaria
colegiada até dezesseis horas e vinte minutos (16hs20min). Colocou em votação a inserção dos quatro
(4) pontos mantendo o teto das dezessete (17) horas para encerramento da reunião, que foi aprovado
por unanimidade. Retornou à discussão da secretaria colegiada. A conselheira Maria Helena de Paula
questionou ao Pró-Reitor se a criação de secretaria colegiada para PPG é uma política da UFG e se as
três  Regionais  que  tem  PPG  terão  que  obrigatoriamente  atender  à  instalação  dessa  secretaria.
Argumentou que sendo uma política, esta tem que ser para todas as Regionais da UFG. Disse que
sendo uma política, então tem que consultar as demais Regionais se há interesse em remanejamento
entre as mesmas. Sugeriu que o Pró-reitor esteja presente em outras reuniões que acontecerão nesta
Regional, inclusive nas reuniões da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação (CRPPG). Após as
discussões,  o  encaminhamento  do  presidente  foi  para  que  o  Pró-Reitor  de  Desenvolvimento
Institucional e Recursos Humanos esteja presente novamente nesta Regional, para discutir o assunto na
CRPPG e encontrar a melhor solução para os PPGs. O conselheiro Thimoteo Pereira ressaltou, ao fim,
a necessidade de consultar também os servidores técnicos administrativos das UAEs. O presidente
colocou em votação seu encaminhamento, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Na sequência,
passou à  homologação dos  nomes  que  representarão  a  Regional  Catalão  no  Conselho  de  Ensino,
Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC), juntamente com os conselheiros Lincoln Lucílio Romualdo,
Maria Helena de Paula e Lana Fereira de Lima, já homologados na reunião anterior: a continuidade da
conselheira  de  Câmara  Superior,  Izabella  Peracini  Bento,  a  indicação  de  sua  suplente,  a  também
conselheira de Câmara Superior, Fabiana Ribeiro Santana e, ainda, a indicação do professor Antover
Panazollo  Sarmento,  como  suplente  do  representante  Lincoln  Lucílio  Romualdo,  os  quais  foram
aprovados por unanimidade. A conselheira Maria Helena de Paula disse que não conseguiu suplente
para  ela. O  presidente  passou  ao  quinto  ponto  da  pauta:  vagas  em programas  de  mobilidade  de
estudantes de graduação para a Colômbia (BRACOL) e para o México (BRAMEX) para o ano de

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102

2



ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA TRINTA DE AGOSTO DE 2017

2018, incluindo passagens para estudantes da UFG que forem para outro país e bolsa mensal para
alojamento  e  alimentação para  estudantes  que  vierem para o Brasil.  Explicou em que consistia  o
programa  e  abriu  para  discussão.  O  conselheiro  Denis  Rezende  explicou  que  é  um  sistema  de
intercâmbio acadêmico, com uma vaga para cada país. Disse que a contrapartida da UFG é pagar o
transporte de quem vai para o exterior e pagar a despesa de quem vem para o Brasil. Explicou que
trouxe o assunto para discussão no Conselho para que no próximo ano, quando vier o orçamento, uma
parte fique reservada para esse fim. O presidente colocou em votação, sendo as duas vagas aprovadas
por unanimidade. A seguir, passou ao sexto ponto da pauta, convidando a professora Carmem Lúcia
Costa,  presente  à  reunião,  para  falar  sobre  o  XV  EREGEO  -  Encontro  Regional  de  Geografia
"Geografia no contexto das reformas neoliberais no Brasil", que deverá acontecer na Regional Catalão
no período de 28/04 a 01/05/2018, do qual ela é a coordenadora. A professora falou da importância do
evento e explicou que a data foi planejada para o período de recesso e feriado, a fim de possibilitar o
uso da Regional para o evento. Relatou que já negociou com o setor de manutenção da Regional as
taxas e serviços de segurança para o evento. Explicou que necessitará utilizar dois (2) anfiteatros, o
miniauditório Congadas e uma média de vinte (20) salas de aula para realização de minicursos, sendo
que  a  data  foi  escolhida  visando  o  uso  total  do  espaço  da  Regional  Catalão  para  o  Evento.  O
conselheiro  Thimoteo  Pereira  sugeriu  que  seja  atendida  à  solicitação,  reservando  um dos  blocos
didáticos para os minicursos.  A professora Carmem concordou que um bloco é  suficiente  para os
minicursos. O presidente colocou em votação, conforme solicitado, a destinação de dois anfiteatros e
de  um bloco  didático  à  escolha  da  organização  do  evento  para  realização  do  EREGEO,  que  foi
aprovada com o registro de uma (1) abstenção. Passou ao próximo ponto da pauta, finalização da
discussão do processo 23070.004722/2017-61, acerca da solicitação de redução do número de vagas
ofertadas para ingresso no Curso de Educação do Campo, grau Licenciatura, da Unidade Acadêmica
Especial  de  Educação  da  Regional  Catalão/UFG,  do  qual  a  conselheira  Fátima  Pacheco  havia
solicitado  vistas  em  reunião  anterior.  Após  a  leitura  pela  conselheira  Fátima  Pacheco  de  suas
considerações, o presidente abriu para discussão. O conselheiro Lincoln Romualdo esclareceu que o
edital para implantação do Curso era claro sobre os três (3) anos iniciais e que após esse período
poderia ser rediscutido o modelo. Ressaltou a necessidade de ponderar as condições adequadas para o
andamento do Curso, que hoje não são adequadas. Encerradas as discussões, o presidente colocou em
votação  o  parecer  da  conselheira  Lana  Ferreira  de  Lima,  desfavorável  à  solicitação  do Curso  de
Educação do Campo, que, na primeira votação ficou empatado o número de votos, sendo oito (8)
contrários ao parecer e oito (8) abstenções. Encaminhou uma segunda rodada de votação, com votação
idêntica à anterior. Reiniciou a terceira rodada de votação, registrando nove (9) votos contrários e seis
(6) abstenções, ficando, desta feita, reprovado o parecer da relatora Lana Ferreira de Lima. Passou ao
próximo ponto de pauta: Especialização em Ensino Interdisciplinar em Infância e Direitos Humanos –
reedição da segunda turma,  processo 23070.007174/2017-21.  Convidou a  coordenadora do Curso,
professora Altina Abadia da Silva, presente à reunião, para relatar os questionamentos apontados pelo
parecerista, conselheiro Serigne Ababacar Cisse Ba, que havia solicitado que o mesmo retornasse à
UAE para adequações. A professora fez os devidos esclarecimentos e o presidente passou a palavra à
conselheira  Maria  Helena  de  Paula  que  ressaltou  que  o  processo  foi  aprovado  na  CRPPG  sem
ressalvas. Lembrou que parecer não é condicionado, ele deve ser favorável ou desfavorável. Disse que
vai enviar ao Conselho Gestor a relação dos itens que não podem faltar no parecer consubstanciado e
que deverá ser incluído no despacho de encaminhamento ao parecerista que ele pode fazer diligências
se julgar necessário. O presidente justificou que, a despeito do parecer não ser conclusivo, a votação
poderá  acontecer  votando na  aprovação de  nova turma do Curso  sem alterações  no regulamento.
Assim, encaminhou a votação de nova turma do Curso de Especialização em Ensino Interdisciplinar e
Direitos Humanos e o seu novo regulamento, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Passou ao
próximo ponto da pauta acerca de problemas envolvendo as atléticas. O representante do DACC, o
discente Isac Thavares falou do surgimento das mesmas, relatando conflitos existentes em relação a
racismo,  LGBTfobia,  machismo,  gerando até  agressão  física  entre  estudantes  da  UFG.  Disse  que
escreveu uma nota de repúdio para submeter à aprovação do Conselho Gestor e posterior publicação.
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Após as discussões, o presidente encaminhou para votação a publicação da nota de repúdio que foi
aprovada com nove (9) conselheiros votando favoráveis e dois (2) votando contrários.  Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e quarenta e um minutos (17h41min) e eu,
Tânia Maria Tartuci, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim, pelo
presidente  dos  trabalhos  e  pelos  conselheiros  presentes  à  sua  discussão  e  votação.
_____________________________
Presidente do Conselho: Thiago Jabur Bittar ______________________________________________  
Conselheiros:
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo                                                                                                                 ____  
Alexander Meireles da Silva                                                                                                                    __________  
Denis Rezende de Jesus                                                                                                                           __________  
Élida Alves da Silva                                                                                                                     ________________  
Emival Pedroso da Silva Filho _________________________________________________________
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                           ________________  
Geraldo Sadoyama Leal                                                                                                                           __________  
Gilmar Alves de Avelar                                                                                  ____________________________  
Lana Ferreira de Lima                                                                                                                              __________  
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                       __________  
Kelvia Rodrigues de Oliveira __________________________________________________________
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                           __________  
Marcos Bueno ______________________________________________________________________
Maria Helena de Paula                                                                                                                             __________  
Maria Terezinha do Prado                                                                                                                        __________  
Nilton Luís Moreira                                                                                                                     ________________  
Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                       __________  
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                      __________  
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                         ____  
Thimoteo Pereira Cruz                                                                                                               ____                      ____  
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