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

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, às 14 horas e 23 minutos, no Mini
Auditório “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 Paula Pinheiro Zago, André Vasconcelos da Silva, Cláudio Lemos de Souza, Denis Rezende de
Jesus, Élida Alves da Silva, Idelvone Mendes em substituição a Estevane de Paula Fontes Mendes,
Fátima Pacheco de Santana Inácio, Fernando Kennedy da Silva, Grenissa Bonvino Stafuzza, Igor dos
Santos  Lima,  Jean  Carlos  Nunes,  João  Donizete  Lima,  Jonas  Modesto  de  Abreu,  José  Júlio  de
Cerqueira Pituba, Junio Henrique Condi, Lilian Marta Grisólio Mendes, Lincoln Lucílio Romualdo,
Luciana  Melo  Coelho,  Luzia  Márcia  Resende  Silva,  Márcia  Pereira  dos  Santos,  Marco  Paulo
Guimarães, Marcos Bueno, Marcos Napoleão Rabelo, Maria Helena de Paula, Mário Godinho Júnior,
Moisés Fernandes Lemos, Paulo Roberto Bergamaschi, Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, Regma
Maria dos Santos, Reinaldo Corrêa Maia, Renata Alessandra Evangelista, Richele Priscila Severino,
Romes Antônio Borges, Serigne Ababacar Cisse Ba, Sérgio Silva Idalino, Taiza Kézia Monteiro de
Melo, Terezinha de Assis Oliveira, Thiago Porto de Almeida Freitas, Ulysses Rocha Filho e Wender
Rodrigues  de  Siqueira.  Os  conselheiros  Alexander  Meireles  da  Silva,  Régis  Marcus  de  Sousa  e
Estevane de Paula Fontes Mendes justificaram suas ausências. Havendo quórum, o presidente inicia a
sessão  com  pontos  de  informe  gerais  a  respeito  de  acontecimentos  relacionados  à  Regional
Catalão/UFG,  e  informa  que  está  ocorrendo  o  Projeto  “Desafio  da  Sustentabilidade”,  onde
universidades federais são escolhidas pelos participantes que submetem suas ideias, referentes a dois
temas propostos, para concorrer à premiações que serão dadas de acordo com pontuações recebidas
por ações destes no desafio; que haverá a realização de um evento na Regional Catalão para entrega
dos  “vouchers”  aos  contemplados  com  as  bolsas  de  Curso  de  Idiomas  a  Distância,  que  serão
concedidas pelo Santander Universidades; que o limite para cadastro de projetos de pesquisa e pedidos
de emenda das Comissões de Ética de pesquisa vai até dia 30 de novembro, para cadastrar os projetos
no SAPP, que estejam em andamento, até dia 30 de março de 2015, e o período de inscrição para
participação no processo seletivo, do dia 20 de março até o dia 14 de abril de 2015; que foi realizada a
audiência pública a respeito do Restaurante Universitário com importantes participações de pessoas
ligadas  à  UFG e  órgãos  externos,  além do público  discente;  que está  se  aproximando a data  das
eleições para composição de Câmaras e Conselhos do novo estatuto, onde os CODICs passarão a ser
realizados em cada Unidade Acadêmica.  Em sequência,  registra a  ausência por motivo de luto da
Secretária do Codic e o terceirizado Welliton dos Reis Alves, excepcionalmente secretaria esta reunião.
Passa a palavra ao Professor Lincoln, que  inicia com informes gerais, e informa que os cursos de
Ciências Biológicas (Bacharelado) e Letras (Português/Inglês) passarão por avaliação do INEP nos
dias 16 a 19 de novembro de 2014 e 23 a 26 de novembro de 2014, respectivamente; que haverá
Reunião Setorial de Graduação, no dia 26 de novembro, às 14:00hs, com coordenadores de cursos,
membros  da  Biblioteca,  CGA e  4  representantes  discentes.  Finalizados  os  informes,  o  Professor
Lincoln inicia o expediente da Coordenação de Graduação, com a homologação do processo de nº
23070.12848/2014-67, da discente Isabella Oliveira Pacheco, que solicita dispensa da disciplina de
Libras por Extraordinário Domínio de Conteúdo. Lê o parecer da comissão avaliadora, composta pelos
professores Lucas Floriano de Oliveira (Presidente), Mara Rúbia Pinto de Almeida e Pedro Henrique
Macedo Silva, que foi emitido como favorável à solicitação da discente. Feita a leitura e colocado em
votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  Seguindo, o Professor Lincoln passa ao ponto 4 da
pauta que trata de aprovação de textos para atualização de dados dos cursos na página de divulgação
da PROGRAD, lendo a relação dos cursos que enviaram seus textos, os quais são: Ciências Biológicas
– Licenciatura e Bacharelado, Geografia – Licenciatura e Bacharelado, Educação Física, Engenharia
de  Produção,  Letras  –  Português/Inglês,  Letras  –  Português,  Matemática,  Engenharia  Civil,
Administração Pública, Química – Licenciatura e Bacharelado; lembra que os demais cursos tiveram
prazo até às 14:00hs de hoje para enviarem seus textos, sendo recebido adicionalmente apenas o do
curso de Matemática Industrial. Feitos os esclarecimentos, são colocados em votação e aprovados por
unanimidade;  os  demais  poderão  ser  entregues  posteriormente,  quando  serão  aprovados  em  “ad
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referendum” do Diretor Professor Thiago Jabur. Na sequência, o Professor Lincoln passa à aprovação
de proposta de calendário acadêmico da Regional Catalão/UFG para o ano de 2015. Faz a apresentação
de 3 propostas de calendário acadêmico e esclarece as questões  relativas à alterações de datas  de
determinados eventos para se contemplar a solicitação de que haja a dita “semana do saco cheio”
(semana  sem  aulas  para  comemorações  folclóricas  municipais),  e,  também,  sejam  atendidos  os
critérios técnicos mínimos de dias letivos e dias letivos de cada dia da semana. Assim sendo, a terceira
proposta  atende  critérios  técnicos,  contempla  o  recesso  da  “semana  do  saco  cheio”,  mas  com a
alteração  das  datas  de  realização  do  Espaço  das  Profissões  e  COONPEC,  além  da  semana  de
planejamento. Durante a apresentação, o conselheiro, Professor José Donizete Lima, toma a palavra e
expõe os motivos por ter sugerido a incorporação da “semana do saco cheio” ao calendário, por esta
compreender data de comemoração folclórica municipal, além do dia do professor, e argumenta com
relação à ausência em massa de alunos nesta semana, da falta de valorização, que se caracteriza, do
professor no seu dia, além do desequilíbrio com relação à quantidade de dias de recesso da Regional
Goiânia  para  com a  Regional  Catalão  e  a  possibilidade  destes  dias  servirem para  os  professores
equilibrarem e organizarem suas atividades. Após as discussões, decide-se que a 3ª proposta é a que
mais atende às necessidades da Regional e às exigências da PROGRAD. Em votação, é aprovada com
trinta e três votos favoráveis, uma abstenção e nenhum voto contrário. Na sequencia, o Presidente
inicia o expediente da Direção, com a discussão das 6 atas referentes aos dias: 14 de maio de 2014, 28
de maio de 2014, 02 de julho de 2014, 10 de setembro de 2014, 17 de setembro de 2014 e 08 de
outubro  de  2014,  sendo  todas  aprovadas  por  unanimidade.  Segue  com  a  leitura  dos  seguintes
documentos do Departamento do Pessoal a serem aprovados: SICAD 2013 de Paulo Henrique Barbosa
Galdino;  os  Planos  de  Trabalho –  2014 de:  Anair  Valênia  Martins  Dias,  Camila  Rocha  Cardoso,
Eduardo Paul Chacur, Juliana Pereira de Araújo, Maria Zenaide Alves, Sheila de Carvalho Pereira
Gonçalves,  Silvia  Parreira  Tannús  e  Wender  Faleiro  da  Silva;  a  Promoção  Por  Avaliação  de
Desempenho de: Luciana Melo Coelho -  Avaliação de Desempenho de Professor Adjunto IV para
Professor Associado I, Classe D, SICAD parcial 2014, Avaliação da Chefia 2013 - nota 10 e Avaliação
da Chefia 2014 – nota 10; de Roseâmely Angélica de Carvalho Barros - Avaliação de Desempenho de
Professor Adjunto IV para Professor Associado I, Classe D, SICAD parcial 2014, Avaliação da Chefia
2013 - nota 9,92 e Avaliação da Chefia 2014 – nota 9,92; a Progressão Por Avaliação de Desempenho
de: Maria Aparecida Lopes Rossi - Avaliação de Desempenho de Professor Adjunto II para Professor
Adjunto III, Classe C, SICAD parcial 2014, Avaliação da Chefia 2013 - nota 10 e Avaliação da Chefia
2014 –  nota  10;  de Maria  do  Carmo Morales  Pinheiro  -  Avaliação de Desempenho de  Professor
Adjunto II para Professor Adjunto III, Classe C, SICAD parcial 2014, Avaliação da Chefia 2013 - nota
10 e Avaliação da Chefia 2014 – nota 10; o Estágio Probatório de: Donald Mark Santee – Avaliação
parcial 2013, Avaliação parcial 2014, Avaliação final – APROVADO, SICAD parcial 2014, Plano de
Trabalho 2014, Avaliação da Chefia 2013 – nota 9,9 e Avaliação de Chefia 2014 – nota 9,9; de Crispim
Antônio Campos – Avaliação parcial 2013, Avaliação Final – APROVADO, Plano de Trabalho 2013 e
Avaliação da Chefia 2013 – nota 9,15; a Aceleração da Promoção de: Mauricio Campos – Avaliação de
Desempenho de Professor Assistente I para Professor Adjunto I, Classe C; a indicação de comissão
julgadora de recursos referentes a provas escritas dos concursos da Unidade Acadêmica Especial de
Educação: “Formação de Professores: Estágio e metodologia de Ensino”, “Educação Bílingue para
surdos,  Alfabetização  e  Formação  de  Professores”,  “Ensino  de  Ciência  da  Natureza  em  Física”
formada por Elis Regina da Costa, Fernanda Ferreira Belo, Maria Zenaide Alves e Wolney Honório
Filho; e incluso no ato da reunião para também aprovação, o Plano de Trabalho – 2014 de: Renielly
Nascimento Iara; e o Estágio Probatório de: Alcides Eloy Cano Nuñes – Avaliação parcial 2013, Plano
de Trabalho 2014 e Avaliação da Chefia 2013 – nota 10. Dá sequencia com a leitura de documentos,
passando  para  os  seguintes,  advindos  do  Departamento  de  Recursos  Humanos,  a  serem também
aprovados: a Licença para Interesse Particular da Professora Camila Lucchese Veronesi – do Curso de
Enfermagem da Regional  Catalão  por  3 anos a  partir  de  20 de fevereiro de 2015,  aprovado em
colegiado do curso; a Remoção dos professores: Hélio Yochihiro Fuchigami - do Curso de Matemática
da Regional  Catalão para o Curso de Engenharia  de Produção do Campus Aparecida de Goiânia,
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aprovado em colegiado do curso; Lie Yamanaka - do Curso de Engenharia de Produção da Regional
Catalão para o Curso de Engenharia de Produção do Campus Aparecida de Goiânia, aprovado em
colegiado  do  curso;  a  Redistribuição  do  professor  e  técnico  administrativo  em  educação,
respectivamente:  Janderson  Vieira  de  Souza  –  da  Universidade  Federal  do  Tocantins  para  o
Departamento de Educação, aprovado em colegiado do departamento; Diogo Barbosa da Silva – da
Universidade  Federal  do  Tocantins  para  o departamento  de  Educação,  aprovado em colegiado do
departamento.  Termina a leitura e  coloca em votação,  sendo todos aprovados por unanimidade.  A
palavra passa ao Vice-Diretor Professor Denis para leitura dos seguintes “ad referendum” a serem
aprovados: de solicitação para participação no Programa de Mobilidade Estudantil (PMI) por parte das
alunas Helena Cruvinel Rosa e Raquel Elisabeth Dumaszak; de aprovação de relatório final de Pós-
Graduação, nível doutorado, do Professor Antônio Carlos de Oliveira Júnior, do Curso de Ciência da
Computação;  de  aprovação  de  minuta  de  Convênio  com a  Prefeitura  Municipal  de  Catalão,  com
duração de 5 anos, visando estabelecimento de ações mútuas, de natureza acadêmica e administrativa,
voltadas às atividades de ensino, pós-graduação, pesquisa, inovação, extensão e cultura desenvolvidas
na Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás, bem como a capacitação de docentes da rede
municipal,  mediante  estudos  de  currículos,  atividades  de  ensino,  pesquisa,  inovação,  extensão  e
cultura, visando ao processo de aprimoramento do ensino infantil, fundamental e médio no âmbito do
Município de Catalão, e incluindo as alterações feitas na minuta no tocante à parte de aposentadoria e
resguardo  de  direitos  dos  professores  da  carreira  municipal.  Colocados  em  votação,  todos  são
aprovados por unanimidade. Findado o expediente da Direção, passa a palavra à Coordenadora de
Pesquisa e Pós-Graduação, Maria Helena, para tratar do expediente deste departamento. Professora
Maria Helena inicia com pontos de informe de agradecimentos aos que participaram da reunião teste
da, a ser instituída oficialmente, Câmara Regional de Pesquisa e Pós-Graduação, onde se definiu que
as reuniões oficiais da mesma se realizarão as quintas-feiras, na primeira quinta-feira após a reunião
oficial da Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação; de que não houve representação da Pesquisa
e Pós-Graduação da Regional Catalão em reunião com Pró-Reitor de Pós-Graduação, devido à chegada
da convocação sem tempo hábil  para  organização de  diárias  e  transporte  para  o  dia  em questão.
Aproveita  e  solicita  ao  Diretor  o  empenho  para  conseguir  mais  um  espaço  para  realização  de
videoconferências. Esclarece a respeito de acontecimentos no CONPEEX 2014. Fez também ressalte a
respeito do prazo de inscrição para concorrer no processo de seleção de projetos de pesquisa, iniciação
científica e pedidos de emenda para o ano que vem. Passa então aos pontos da pauta reivindicada,
apresentando os seguintes documentos de pós-graduação a serem aprovados: os Relatórios Semestrais
de Pós-Graduação de: Nádia Campos Pereira, Administração, do período de 24/03/2014 a 17/08/2014;
Roberto de Souza Moreira, Enfermagem, do período de 01/07/2014 a 23/12/2014; Kátia Silene da
Silva, Educação, do período de agosto/2013 a dezembro/2013; Karine Canuto Martins, Coordenação
de  Administração  e  Finanças,  do  período  do  primeiro  semestre  de  2014;  Karinne  Regis  Duarte,
Psicologia,  do  período  de  10/03/2014  a  10/06/2014,  processo  23070.002660/2014-19;  Estes  já
previamente  aprovados  em  reunião  dos  respectivos  Setores/Departamentos/Cursos.  Segue  com  o
relatório semestral de: Liliane do Nascimento Vale, Ciência da Computação, do período do primeiro
semestre de 2014, processo 23070.004329/2013-44; Márcio de Souza Dias, Ciência da Computação,
dos períodos de 03/03/2014 a 20/07/2014 e 20/07/2014 a 30/10/2014, processo 23070.028390/2011-
15; e o já aprovado relatório final, via “ad referendum”, de Antônio Carlos de Oliveira Júnior, Ciência
da  Computação.  Todos  são  aprovados  por  unanimidade.  Segue  com o  pedido  de  prorrogação  de
afastamento para cursar Pós-Graduação de: Márcio de Souza Dias, Ciência da Computação, do período
de 26/02/2015 a 25/02/2016, processo 23070.028390/2011-15. Previamente aprovado pelo respectivo
departamento/curso e é aprovado por unanimidade pelo conselho. Segue com a relação de Projetos de
Pesquisa  recebidos:  Cadastro  041599,  “Estudo  da  alteração  na  integridade  da  barreira
hematoencefálica  induzida  por  toxinas  animais  e  de  análogos  sintéticos”,  Karla  Graziela  Moreira,
Ciências Biológicas (IBIOTEC); Cadastro 041155, “Integrabilidade: Simetrias, solitons e física não-
pertubativa”, Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, Física (IFQC); Cadastro 040740, “Participação do
usuário portador de diabetes mellitus Tipo 2 na produção de cuidado - o caso de uma unidade de saúde
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na atenção básica em Ribeirão Preto – SP”, Nunila Ferreira de Oliveira, Enfermagem (IBIOTEC);
Cadastro 041563, “Análise dos Efeitos da Urbanização no clima do município de Catalão e entorno
GO  utilizando  técnicas  de  sensoriamento  remoto  e  observações  climáticas”,  Rafael  de  Ávila
Rodrigues,  Geografia  (IGEO);  Cadastro  041652,  “Corpo,  Educação  e  trabalho:  Olhares  sobre  a
produção  científica  na  área  da  Educação  Física”,  Rodrigo  Graboski  Fratti,  Educação  Física
(IBIOTEC);  Cadastro  041667,  “Estudo  mecânico  quântico  periódico  e  análise  experimental  para
interpretar  as  propriedades  dos  materiais”,  Maria  Fernanda  do  Carmo  Gurgel,  Química  (IFQC);
Cadastro 040314, “Ensino de História e a Formação dos sujeitos(s) de direito(s) democracia, cidadania
e  identidade(s)  nas  práticas  educacionais  de  história”,  Jeanne  Silva,  História  (INHCS);  Cadastro
041625,  “Estudos  Relativos  ao  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e  Cultura  da  Regional  Catalão  da
Universidade  Federal  de  Goiás”,  Élida  Alves  da  Silva,  Matemática  (IMTEC);  Cadastro  041645,
“Fibrações  Transversais  a  ações  de  Rk”,  Renato  Alejandro  Tintaya  Mollo,  Matemática  (IMTEC);
Cadastro  041703,  “Práticas  de  consumo  no  Brasil  Central”,  Solon  Bevilacqua,  Administração
(FENAD); Cadastro 041222, “O Direito à diferença na (Re)Produção do urbano: A Vida Cotidiana das
Trabalhadoras  em  Catalão-GO”,  Carmem  Lúcia  Costa,  Geografia  (IGEO);  Cadastro  041623,
“Aplicação  da  Geotecnia  na  lavra  subterrânea”,  Alcides  Eloy Cano  Nuñez,  Engenharia  de  Minas
(FENAD); Cadastro 041624, Aplicação dos Métodos Numéricos  para melhorar  a  Produtividade  nas
Operações  de mina”, Alcides Eloy Cano Nuñez, Engenharia de Minas (FENAD); Cadastro 041632,
“Estudo  das  vias  alimentadoras  da  ferrovia  norte-sul  com  base  em  conceitos  de  gerência  de
pavimentos”,  Marília  Gabriela  Alencar  de  Morais,  Engenharia  Civil  (FENAD);  Cadastro  041716,
“Produção e herbivoria foliar no estrato lenhoso dentro do gradiente de fisionomias vegetais em uma
área  de  savana  neotropical”,  Alan  Nilo  da  Costa,  Ciências  Biológicas  (IBIOTEC).  Todos  são
unanimemente aprovados. A Professora Maria Helena pede espaço para fala da Professora Adriana
Neves, antes de passar ao último ponto da pauta. A Professora Adriana faz a apresentação e explanação
do evento “2º Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação”, a ser realizado na Regional Catalão,
e informa da prorrogação do prazo para submissão de trabalhos. Por fim, a Professora Maria Helena
retoma para abordar o último ponto da pauta da CPPG, que refere a solicitação de afastamento para
Pós-Graduação, a nível de doutorado, em Ciências de Saúde, área de Nefrologia, na Faculdade de
Medicina  da  Universidade  de  São  Paulo,  no  período  de  20/01/2015  a  29/05/2014,  por  parte  do
Professor Roberto de Souza Moreira, do Curso de Enfermagem da Regional Catalão. A Professora
Maria  Helena  convida  a  Professora  Grenissa  Bonvino  Stafuzza  para  fazer  o  seu  relato  enquanto
parecerista. A professora Grenissa lê seu parecer, onde se coloca favorável ao afastamento solicitado,
argumentando  que  toda  documentação  exigida  está  atendida,  e  o  mesmo já  era  aluno  regular  no
programa de doutoramento no ato de sua admissão, além de cumprir com os requisitos exigidos pela
Resolução CEPEC 1286, de 06 de junho de 2014, e se tornar um ganho para o departamento a titulação
do docente em questão. O Presidente coloca em discussão. O Conselheiro Alexandre Assis Bueno toma
a palavra, e argumenta que como membro do colegiado quer fazer a sua própria leitura do parecer. Ele
a faz e menciona em seu comentário um acordo feito dentro do departamento, que prezaria pelo não
enfraquecimento do quadro de professores, por conta de afastamentos para este tipo de atividade, e
menciona também professores que abdicaram de se afastar para cumprir este acordo. A Conselheira
Élida  de  posse da  palavra  relembra  sobre  a  lei  que garante  o  pedido de afastamento,  porém que
também fica, mediante lei, a decisão a critério e interesse da instituição, de acordo com os interesses
maiores da mesma. O Conselho concede a palavra ao professor solicitante e presente na reunião, que
argumentou a respeito do seu pedido, seus motivos. Finda a fala dele e há discussão aberta entre os
conselheiros  que  ponderam suas  opiniões  com relação  ao  caso.  O Presidente  coloca  em votação
havendo nove votos favoráveis à aprovação, dezoito votos contrários à aprovação e cinco abstenções, e
é então reprovado o parecer da Conselheira Grenissa, e o Professor Roberto Moreira não liberado para
o afastamento. O Presidente passa a palavra à Coordenadora Renata Alessandra para o expediente da
Coordenação de Extensão e Cultura. A Professora Renata inicia com pontos de informe e parabeniza a
premiação, durante o CONPEEX 2014, recebida pela  Professora Vanessa Pascoalato,  do Curso de
Química, pela sua ação de extensão e cultura apresentada na mostra; faz o convite para participação
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nos eventos “Musica no Campus” que se realizará na Regional Goiânia, para o show com “Trio José” e
outras  atividades  culturais  que  se  realizarão  aqui  na  Regional  Catalão,  organizadas  pela  Unidade
Acadêmica Especial de História e Ciências Sociais. Ela passa então para a pauta onde apresenta as
seguintes  ações  de  extensão  para  apreciação  perante  o  conselho:  projeto  1468/14,  intitulado
“Seminário  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação  da  Regional  Catalão  da  UFG  (RC/UFG)
(SSPGI)”,  coordenado por Adriana Freitas Neves e promovido pelo curso de Ciências Biológicas;
projeto 1469/14, intitulado “Espaço das Profissões do Campus Catalão”,  coordenado por Ana Rita
Pereira  e  promovido  pela  Direção  da  Regional  Catalão/UFG;  projeto  1470/14,  intitulado  “III
Seminário de Pesquisas do Mestrado em Estudos da Linguagem”, coordenado por Grenissa Bonvino
Stafuzza e  promovido pelo Curso de Letras;  projeto 1471/14,  intitulado “III  Feira  de Ciências da
UFG/CAC-2014”,  coordenado  por  Simara  Maria  Tavares  Nunes  e  promovido  pelo  Curso  de
Pedagogia;  projeto 1472/14, intitulado “TCC em Foco”,  coordenado por Wender  Faleiro da Silva,
promovido pelo Curso de Pedagogia; projeto 1473/14, intitulado “O Reiki como forma de cuidado
para profissionais, alunos e comunidade”, coordenado por Calíope Pilger e promovido pelo Curso de
Enfermagem; projeto 1474/14, intitulado “Prevenção do Suicídio: como proceder”, coordenado por
Roselma Lucchese e promovido pelo Curso de Enfermagem; projeto 1475/14, intitulado “Acidentes de
trabalho  e  trauma”,  coordenado  por  Antover  Panazzolo  Sarmento  e  promovido  pelo  Curso  de
Engenharia  Civil;  projeto 1476/14,  intitulado “Curso de Planilha Eletrônica Básico/Intermediário”,
coordenado por Antover Panazzolo Sarmento e promovido pelo Curso de Engenharia Civil; projeto
1477/14, intitulado “Desenvolvimento do Site do Curso de Engenharia Civil”, coordenado por Antover
Panazzolo  Sarmento  e  promovido  pelo  Curso  de  Engenharia  Civil;  projeto  1478/14,  intitulado
“Seminários  Temáticos  Construção  de  Saberes  Interdisciplinares  em  Psicologia”,  coordenado  por
Maurício Campos e promovido pelo Curso de Psicologia; projeto 1479/14, intitulado “O Ensino de
Matemática na Perspectiva da Formação Docente”, coordenado por Christiane da Fonseca Souza e
promovido pelo Curso de Matemática; projeto 1480/14, intitulado “Rei da Derivada”, coordenado por
Igor dos Santos Lima e promovido pelo Curso de Matemática; projeto 1481/14, intitulado “Teoria de
Conjuntos em Braille”, coordenado por Igor dos Santos Lima e promovido pelo Curso de Matemática;
projeto  1482/14,  intitulado  “Engenharia  de  Produção  em  Debate”,  coordenado  por  Maico  Roris
Severino e promovido pelo Curso de Engenharia de Produção; projeto 1483/14, intitulado “Curso de
Análise  de Conteúdo com Apoio de Softwares  de Pesquisa”,  coordenado por  Solon Bevilacqua e
promovido pelo Curso de Administração; projeto 1484/14, intitulado “Semana da Consciência Negra”,
coordenado por Regma Maria dos Santos e promovido pelo Curso de História. Todos estes projetos
estão aprovados no SIEC via “ad referendum”. Em adendo, houve a inclusão do seguinte projeto para
apreciação, enviado após o dia 07 de novembro de 2014: projeto 1485/14, intitulado “Prestação de
Serviços em Química e Química Ambiental, coordenado por Lincoln Lucílio Romualdo e promovido
pelo  Curso  de  Química.  Em  votação,  são  todos  aprovados  por  unanimidade.  Na  sequência,  o
Presidente reforça o convite para participação na Audiência pública que haverá na Regional Catalão,
no dia 18 de novembro, para tratar da proposta de novos horários de aulas da Graduação. Passa a fala
para  a  Coordenadora  Élida,  para  expediente  da  Coordenação  de  Administração  e  Finanças,  que
apresenta a proposta de arborização do Campus I, visando aproveitar o período de chuvas, e, também,
a proposta de construção de espaços de convivência. Apresenta as sugestões de plantas e localização
do plantio, de acordo com a análise de engenheiro responsável e localizações da instalação dos espaços
de convivência. São feitas sugestões de retirada da plantação de palmeiras, de inclusão de plantação de
hibiscos;  sugestões  contrárias  à  colocação  de  bancos  no  espaço  de  convivência  para  não  gerar
aglomeração que possa trazer incômodos às possíveis salas de aula próximas aos locais dos mesmos. A
Professora  Élida  faz  ressalva  que  ainda  não  foi  feito  o  projeto  arquitetônico  destes  espaços  de
convivência, e portanto, caso seja evidenciado algum problema e seja consenso, não haverá assentos
na estrutura dos mesmos. O Conselheiro Idelvone sugere que seja feito um estudo para implantação de
redutor de altura no portão principal, a fim de limitar a travessia de veículos pesados dentro das vias do
Campus I (caminhões com carga pesada) que estão deteriorando a pavimentação, não preparada para
tal tráfego. Na sequência, a Conselheira Élida apresenta a proposta de implantação da sinalização de
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localização  em todo  o  Campus  I.  Ela  solicita  que  seja  repassada  aos  professores  um pedido  de
colaboração e  cuidado na  organização dos  cabos  e  conectores  dos  projetores  instalados  nas  salas
didáticas,  para evitar  estragos  tal  como vem ocorrendo;  solicita  aos  cursos  e  departamentos,  caso
tenham disponibilidade de projetores de vídeo sobressalentes, que os mesmos sejam disponibilizados
como reserva. Com a palavra, o Presidente passa ao ponto 4 da pauta, que trata da Resolução sobre
afastamento de TAEs para qualificação, expondo que foi estabelecida uma comissão composta por 4
técnicos administrativos e 2 professores, visando estabelecer critérios para normatizar o afastamento
de  TAEs,  porém,  a  própria  comissão  aponta  a  existência  de  erros  e  necessidade  de
alterações/incorporações, a serem sugeridas pelos conselheiros. Apresenta duas possibilidades, sendo
uma, a retirada da pauta e devolução do documento à comissão para reformulação, e outra, a realização
de vistas aos conselheiros. Concede a palavra para o Conselheiro Wender, técnico administrativo, que
argumenta se tratar de um assunto que atinge vários setores da Regional, e que a intenção foi levar até
a  procuradoria  para  análise,  porém,  não  houve  tempo  hábil  para  aprofundamento  da  questão,  e,
portanto, diante das sugestões da categoria que traz novas questões e ter identificado conflitos nas
legislações presentes na resolução, falhas na construção da mesma, solicita que, o documento retorne à
comissão para revisão e inclusão de novidades, e, somente após, seja ponto de pauta de uma nova
reunião. O Presidente observa que a instituição é ciente da necessidade de qualificação dos TAEs,
porém, precisa verificar se isso atende aos interesses da própria instituição, cuidando para que não
cause prejuízo na prestação de serviços, e, nem mesmo, aos discentes. Justifica, assim, a necessidade
de uma participação coletiva da categoria para apresentar um documento amadurecido e que não gere
prejuízos a nenhum dos lados. A Conselheira Élida explica que a recomendação, vinda de Goiânia, é
de  redução  de  servidores  terceirizados,  mas  que  os  departamentos  precisam garantir  estagiários  e
servidores terceirizados que possam auxiliar e apoiar durante a ausência dos técnicos afastados. Ela
completa que aguarda pela volta do assunto à pauta para definição com relação aos apoios, que haverá
a partir do ano que vem, mediante regras constantes na resolução, e assim seja garantido aos técnicos
seus  direitos  quanto  a  afastamento  para  qualificação  e  que  ao  mesmo  tempo  não  seja  ferido  os
interesses  da  instituição  por  falta  dos  mesmos  em determinados  setores.  O Presidente  coloca  em
votação a retirada do assunto da pauta, a devolução do documento para a comissão e a análise em
próxima reunião e isto é aprovado por unanimidade. Por fim, devido ao horário de término da reunião,
solicita a retirada do ponto 3 da pauta, que trata da resolução para realização de eventos em áreas
externas da Regional, deixando para a próxima reunião ordinária, em dezembro, que já será em âmbito
de Conselho Gestor. Nada mais havendo a tratar, a reunião é encerrada às 17 horas e 25 minutos e eu,
Welliton dos Reis Alves, 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 Paula Pinheiro Zago                                                                                                                            
André Vasconcelos da Silva                                                                                                                       
Cláudio Lemos de Souza                                                                                                                            
Denis Rezende de Jesus                                                                                                                              
Élida Alves da Silva                                                                                                                                    
Fátima Pacheco de Santana Inácio                                                                                                             
Fernando Kennedy da Silva                                                                                                                        
Grenissa Bonvino Stafuzza                                                                                                                         
Idelvone Mendes Ferreira                                                                                                                           
Igor dos Santos Lima                                                                                                                                  
Jean Carlos Nunes                                                                                                                                      
João Donizete Lima                                                                                                                                    
Jonas Modesto de Abreu                                                                                                                             
José Júlio de Cerqueira Pituba                                                                                                                    
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Junio Henrique Condi                                                                                                                                 
Lilian Marta Grisólio Mendes                                                                                                                    
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                         
Luciana Melo Coelho                                                                                                                                 
Luzia Márcia Resende Silva                                                                                                                       
Márcia Pereira dos Santos                                                                                                                          
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                             
Marcos Bueno                                                                                                                                             
Marcos Napoleão Rabelo                                                                                                                            
Maria Helena de Paula                                                                                                                                
Mário Godinho Junior                                                                                                                                
Moisés Fernandes Lemos                                                                                                                           
Paulo Roberto Bergamaschi                                                                                                                       
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos                                                                                                            
Regma Maria dos Santos                                                                                                                            
Reinaldo Corrêa Maia                                                                                                                                 
Renata Alessandra Evangelista                                                                                                                   
Richele Priscila Severino                                                                                                                            
Romes Antônio Borges                                                                                                                               
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                         
Sérgio Silva Idalino                                                                                                                                    
Taíza Kézia Monteiro de Melo                                                                                                                   
Terezinha de Assis Oliveira                                                                                                                        
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                
Ulysses Rocha Filho                                                                                                                                   
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                   
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