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

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 16 horas e 01 minutos, na sala 116
do Prédio Administrativo, da UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros do Conselho Gestor da
UFG/Regional Catalão, em caráter extraordinário, sob a presidência do Diretor Prof. Dr. Thiago Jabur
Bittar.  Na  oportunidade  compareceram  os  seguintes  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,  Getúlio Nascentes da Cunha, Marcos Bueno, Maria Helena de
Paula, Nilton Luís Moreira, Paulo Henrique Silva Azevedo, Renata Alessandra Evangelista, Roberto
Ferreira Tavares, Ronaldo da Silva,  Serigne Ababacar Cisse Ba, Thiago Porto de Almeida Freitas,
Wender Rodrigues de Siqueira e Wilson Kiffer Soares Júnior. A conselheira Regma Maria dos Santos
justificou sua ausência. A reunião tinha como único ponto de pauta: homologação do nome da nova
universidade autônoma de Catalão. Havendo quórum, o Presidente iniciou a reunião, explicando que a
decisão  da  assembleia  precisa  ser  homologada  neste  Conselho  e  que  enviará  ao  Ministério  da
Educação (MEC) três opções. Disse que os nomes mais votados na assembleia foram, em primeira
opção,  Universidade  Federal  de  Catalão,  com a  sigla  UFCat  e,  em segunda  opção,  Universidade
Federal do Sudeste Goiano, com a sigla UFSEG. A conselheira Professora Ana Paula Zago sugeriu que
seja encaminhado apenas um nome inicialmente. O conselheiro Professor Denis Rezende explicou que
para mudar o nome posteriormente é muito difícil. Dessa forma, a discussão girou em torno do receio
de enviar mais de um nome ao MEC, dando a eles o direito de escolher um nome que não o escolhido
pela comunidade catalana, ou que seja enviado de imediato mais opções de nomes para não atrasar o
processo de criação da universidade. O conselheiro Professor Alexander Meireles argumentou que se
não for escolhido pelo MEC o nome mais votado em Catalão, que seja pelo menos um nome enviado
por Catalão. O conselheiro Thiago Porto disse que deve ser mantida a decisão da assembleia de enviar
duas possibilidades e não três, para não correr o risco de ser escolhido o terceiro nome da lista. A
conselheira Professora Élida Silva disse que foi abordada ao sair da assembleia, por pessoas dizendo a
ela que a votação foi manipulada. Disse que quer uma avaliação do Conselho Gestor sobre esse fato. A
conselheira Professora Ana Paula Zago lembrou que a própria assembleia aprovou que deveria ser
realizada uma nova votação, retirando da lista de opções o nome já escolhido, afim de escolher um
segundo nome. A assembleia entendeu que o nome que ficou em segundo lugar na primeira votação,
poderia não ser uma opção que agradasse aos presentes, uma vez que o primeiro nome recebeu ampla
maioria de votos. A conselheira Professora Maria Helena de Paula sugeriu que esse fato ficasse bem
claro  na  certidão  de  ata.  O  conselheiro  Técnico-Administrativo  Roberto  Tavares  concordou  que
deveria ser enviada a decisão tomada em assembleia e lembrou que a assessoria do governador do
Estado de Goiás  não trabalha com outros nomes que não sejam Universidade Federal  do Sudeste
Goiano para a universidade de Catalão e Universidade do Sudoeste Goiano para a universidade de
Jataí. O Presidente disse que a fotografia da votação será amplamente divulgada na mídia, ainda hoje,
mostrando a votação da assembleia. Disse que o Secretário Municipal de Educação contou a ele que o
nome de Universidade Federal  de Catalão também é o preferido  da  atual  administração.  Após as
discussões,  o  Presidente colocou em votação os  dois  nomes mais  votados na assembleia,  sendo a
primeira opção o nome de Universidade Federal de Catalão, com a sigla UFCat, que recebeu ampla
maioria dos votos na assembleia e, a segunda opção, o nome de Universidade Federal do Sudeste
Goiano  (UFSEG).  O  resultado  da  assembleia  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  votantes  neste
Conselho Gestor. Na sequência, os conselheiros fizeram o texto que deveria constar na certidão de ata:
“...  o Conselho Gestor  referendou o resultado da escolha realizada em assembleia designando por
ampla  maioria  de  votos  como  primeira  opção  o  nome  de  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE
CATALÃO (UFCat)... e como segunda opção Universidade Federal do Sudeste Goiano (UFSEG)”. O
conselheiro Professor Ronaldo da Silva sugeriu que haja um esforço para garantir que a Presidenta da
República venha a esta Regional para assinatura do documento de criação da nova universidade. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h26min 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                                                                         
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