
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALAO/UFG, REALIZADA
NO DIA PRIMEIRO DE SETEMBRO DE 2015

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil  e quinze,  às 14 horas e 25 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, Cacildo Galdino Ribeiro em substituição a Renata Alessandra Evangelista, Denis
Rezende de Jesus, Alexandre de Assis Bueno, Élida Alves da Silva,  Heloísa Vitória de Castro em
substituição a Fátima Pacheco de Santana Inácio, Lincoln Lucílio Romualdo, Marco Paulo Guimarães,
Maria Helena de Paula, Nilton Luís Moreira, Paulo Henrique Silva Azevedo, Regma Maria dos Santos,
Ronaldo  da  Silva,  Serigne  Ababacar  Cisse  BA,  Thiago  Porto  e  Wilson  Kiffer  Soares  Junior.  A
conselheira Luanna Lopes Lobato justificou sua ausência. Os conselheiros Antônio Carlos de Oliveira
Júnior,  Roberto  Ferreira  Tavares  e  Wender  Rodrigues  de  Siqueira  não  compareceram.  Havendo
quórum, o presidente inicia a sessão com um informe do Prof. Serigne informa aos interessados que
Cristovão Buarque estará em Catalão na ACIC CDL no dia 03/09, ás 09h da manhã, ministrando uma
palestra.  Em seguida é colocado em discussão a decisão para aprovação e  licitação do projeto do
centro de convivência da Regional de Catalão - RC. O Prof. Thiago Jabur informa que se tem o recurso
do PNAES para a construção do centro de convivência. Ele faz a explicação de como foi realizado o
desenvolvimento do projeto e comenta que diversos foram os pedidos à reitoria sobre o projeto que
estava parado no CEGEF. Ele comenta que devido a falta de verba e tempo o projeto utilizado é o
mesmo de JATAI. Como proposta de encaminhamento é sugerido que seja dado um tempo para que os
estudantes apresentem suas posições em relação ao projeto proposto pelo CEGEF e posteriormente a
Profa.  Elida  apresenta  o  seu  contexto.  Os alunos  pedem a  fala  e  é  colocado em votação  se  eles
poderiam ter a fala na reunião. Assim tiveram 11 conselheiros favoráveis e 02 abstenções. O aluno
Emival faz a fala dizendo que os recursos do PNAES não foram utilizados com transparência aos
alunos sobre o destino de onde foram gastos os recursos. O aluno fez um breve histórico de como as
discussões em relação a construção do centro de convivência vem acontecendo desde o ano de 2007.
Em seguida,  o aluno Rafael faz uma demonstração de um novo projeto criado pelo DA. O aluno
Wilson pergunta  sobre a  questão  das  medidas  utilizadas  nessa nova versão.  O Prof.  Licoln  faz  o
convite ao Prof. Rafael do Instituto de Geografia que esclarece a questão das estações meteorológicas e
explica o porque da não viabilidade da retirada da mesma do local para dar espaço a construção do
Centro de Convivência.  A Profa.  Elida em seguida expõe o projeto desenvolvido pelo CEGEF. A
técnica Terezinha faz comentários sobre os recursos existentes para a assistência estudantil. O Prof.
Marco Paulo comenta sobre a questão das medidas e o Prof. Thiago Jabur diz que o tamanho atual do
projeto feito pelo CEGEF já está no máximo, que são 630m2. O aluno Wilson pergunta sobre a questão
de readequação de espaços que  estão  sendo desocupados  pela  entrega  do multifuncional.  O Prof.
Ronaldo diz que é inviável a criação de um Centro de Convivência no outro campus. O Prof. Thiago
Jabur comenta sobre o email recebido pelo arquiteto e as barreiras existentes. O aluno Isac faz a defesa
em nome do DA e coloca que os estudantes das regionais que não são de Goiânia não são prioridade
para a Reitoria e reafirma que o projeto apresentado pelo CEGEF não atende as necessidades da RC. O
Prof. Thiago Porto comenta que se deve tomar o cuidado quando se fala que as obras realizadas não
atendem os estudantes e que é favor de que o centro de convivência seja no Campus 1. A Profa. Regma
diz que é necessário dar encaminhamentos ao que já se discutiu. O encaminhamento sugerido pela
professora é criação de uma comissão para que se verifique qual o projeto é mais viável. O Prof. Nilton
comenta sobre a questão de mudar o projeto para verticalizar o projeto. A Profa. Ana Paula comenta
que deve-se parar com discurso de comparação com a Regional Goiânia. O Prof. Ronaldo diz que
apóia o comentário do Prof. Nilton na questão de verticalização do projeto de convivência. A Profa.
Elida propõe os seguintes encaminhamentos: alteração do plano diretor, a agilidade nas decisões para
evitar a perda dos recursos, criação da comissão de acompanhamento junto ao CEGEF. O Prof. Denis
diz  que  seria  melhor  já  realizar  a  adequação  do  projeto  oferecido  pelos  alunos  nas  medidas
compatíveis  para ser encaminhado ao CEGEF. Assim os alunos Emival  e  Rafael  se  habilitaram a
acompanhar o processo. Caso CEGEF rejeite as alterações, fica a cargo da comissão (Elida, Heber,
Emival e Rafael)  decidir o que será realizado, ficando resguardada pelo Conselho Gestor.  O Prof.
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Alexandre traz o problema de salas do bloco K que estão sendo disputadas pelos cursos de Química e
Psicologia. Ele propõe que a Psicologia continue com suas salas no Bloco Didático 1 até uma nova
discussão sobre espaços e assim o bloco K seria liberado para utilização da Química. A Profa. Elida diz
que deve-se fazer um estudo sobre os espaços construídos na Regional Catalão, que esse assunto seja
discutido em uma nova reunião com mais informações disponíveis e  que o IBIOTEC utilizasse o
espaço do Bloco Didático 1 até o final de 2015 enquanto esse estudo seja realizado. O Prof. Alexander
diz que a Química, Psicologia e Enfermagem resolvam os problemas de alocações. O Aluno Paulo
comenta que como não tem nem cadeiras para serem utilizadas, logo não tem como utilizar os espaços.
A Profa. Regma diz que o conselho deve tomar o bom senso já que a questão é complexa e apóia que o
espaço  seja  utilizado  pelo  IBIOTEC por  um período  até  adequação  do  curso  de  Medicina.  Após
discussões nada foi decidido e por falta de quórum a reunião é encerrada. Nada mais havendo a tratar,
a reunião é encerrada às 16 horas e 56 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 ______________________________________________________
Lincoln Lucílio Romualdo ___________________________________________________________
Marco Paulo Guimarães _____________________________________________________________
Maria Helena de Paula _______________________________________________________________
Nilton Luís Moreira _________________________________________________________________
Paulo Henrique Silva Azevedo ________________________________________________________
Renata Alessandra Evangelista_________________________________________________________
Regma Maria dos Santos _____________________________________________________________
Ronaldo da Silva ___________________________________________________________________
Thiago Porto de Almeida Freitas _______________________________________________________
Wilson Kiffer Soares Júnior ___________________________________________________________
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