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

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 14 horas e 18 minutos, no
Miniauditório Congadas, 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: Sheila  de  Carvalho  Pereira
Gonçalves  em substituição  a  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, Lincoln Lucílio Romualdo, Marco Paulo Guimarães, Marcos Bueno,
Maria Helena de Paula, Nilton Luís Moreira, Paulo Henrique Silva Azevedo, Regma Maria dos Santos,
Renata Alessandra Evangelista, Roberto Ferreira Tavares, Ronaldo da Silva, Thiago Porto de Almeida
Freitas, Wender Rodrigues de Siqueira e Wilson Kiffer Soares Júnior. O conselheiro Serigne Ababacar
Cisse Ba justificou sua ausência. O conselheiro Anderson Luiz Ferreira não compareceu.  Havendo
quórum, o presidente iniciou a reunião, passando alguns informes: 1) que no último dia 17 o Reitor da
UFG inaugurou a Seção de Serigrafia do Centro Editorial e Gráfico (CEGRAF) da UFG; 2) que os
projetos de pesquisa com período de vigência até 2014, tem até o dia 15/12/2015 para regularização,
após o qual serão automaticamente excluídos do Sistema de Acompanhamento de Projeto (SAP); 3)
que o  Sistema de Cadastro de Atividade Docente (SICAD) ficará aberto para preenchimento pelos
docentes até 31/01/2016 e pelos diretores das Regionais até 31/03/2016 e qualquer inconsistência que
houver no lançamento de atividades de ensino deverão ser corrigidas até 31/12/2015; 4) que o módulo
do Sistema de Informações Gerenciais (SIG) para autuação/acompanhamento de processos terá sua
implantação  iniciada  em 08/12/2015,  em substituição  ao  atual  Sistema  de  Controle  de  Processos
(SCP); 5) que a presidenta Dilma Roussef ainda não informou a data da sua vinda a Catalão; 6) que os
usuários  do webmail  da UFG fiquem atentos  às  mensagens encaminhadas  diretamente à  caixa  de
spam, uma vez que o Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP) adquiriu a licença de uso do
software HSC MailInspector,  programa anti-spam; 7) na próxima reunião do  Conselho de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) será discutida uma mudança no formato de colações de grau
para otimizar a cerimônia, principalmente aquelas chamadas múltiplas, quando os alunos de mais de
três unidades acadêmicas colam grau conjuntamente; 8) que a disponibilização de internet está com
horário reduzido para acesso a redes sociais e whatsapp, a fim de viabilizar a utilização dos sistemas.
O presidente da reunião, disse que enviará por e-mail a minuta da resolução de colação de grau aos
conselheiros, para que façam suas sugestões. A conselheira Professora  Maria Helena de Paula disse
que o interessante é que haja tratamento diferenciado nas cerimônias de colação de grau das Regionais.
Em relação ao uso da internet, o conselheiro técnico-administrativo Paulo Azevedo, explicou que o
link atual da Regional é de setenta  megabytes e está sendo insuficiente para atender à demanda nos
horários de pico, sendo necessário restringir o acesso dos usuários às redes sociais e a velocidade para
update do windows. O conselheiro Professor Lincoln Romualdo explicou que no Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) tem ferramenta de comunicação entre alunos e docentes,
para  atividades  de ensino,  dispensando o uso  das  redes  sociais  para  tal  finalidade.  Encerradas  as
discussões acerca dos informes da Direção, o presidente da reunião passou a palavra ao conselheiro
Professor Lincoln para passar os informes da Coordenação de Graduação, que iniciou apresentando o
tradutor e intérprete de linguagem de sinais recém-nomeado, Lucas Eduardo Marques Santos, lotado
no  núcleo  de  acessibilidade,  explicando  que  ele  desenvolverá  suas  atividades  respeitando  as
atribuições do cargo conforme constam no edital do concurso. Falou sobre a proposta de calendário
acadêmico para o ano de 2016, discutida na última reunião da Câmara Regional de Graduação, com a
presença  do  Pró-Reitor  de  Graduação,  Professor  Luiz  Mello  de  Almeida  Neto.  A  conselheira
Professora Maria Helena falou que o calendário não contempla o feriado da Festa de Nossa Senhora do
Rosário,  em outubro.  O conselheiro Professor Lincoln Romualdo disse que o dia  10/10/2016 será
feriado  municipal,  dia  11/20/2016  será  recesso  acadêmico  e  o  setor  administrativo  trabalhará
normalmente e no dia 12/10/2016 será feriado nacional; disse que fez várias consultas a esse respeito,
inclusive na Prefeitura Municipal. A conselheira Professora Maria Helena disse que pode ser que no
próximo ano haverá mudança, mas que há 138 anos a festa começa na primeira segunda-feira do mês
de outubro e que o feriado em 2016 será no dia 17/10. O conselheiro Professor Lincoln Romualdo
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pediu a colaboração da conselheira Maria Helena de Paula na confirmação da data correta do feriado.
Informou, também, que o calendário de colação de grau foi aprovado em ad referendum, devendo
iniciar dia 02/05/2016 e terminar dia 06/05/2016 e que a proposta de cursos é feita frente a perspectiva
de prováveis formandos que ainda não foi informada pelas coordenações de cursos. Explicou que o
Centro de Gestão Acadêmica (CGA), com a experiência que tem do assunto, procurou atender a todos
de maneira confortável. Como último informe, falou do edital de monitoria 2015/2, solicitando que os
chefes de Unidades Acadêmicas Especiais  (UAEs) orientem os coordenadores para que enviem as
normas complementares à Coordenação de Graduação (COGRAD). Disse que as avaliações deverão
ocorrer  entre  os  dias  04  e  10/12/2015  e  os  resultados  finais  entregues  até  o  dia  10/12/2015.  Na
sequência,  o  presidente  da  reunião  convidou  a  conselheira  Professora  Élida  Alves  que  passou
informações sobre a empresa terceirizada Interativa e algumas adequações que estão sendo feitas para
adequação à legislação. Explicou que no contrato com a citada empresa não foram previstas viagens
para os servidores terceirizados, o que deve ser alterado na próxima licitação. Em relação ao ponto
desses servidores, explicou que o turno de trabalho pode ser alterado, desde que obedeça as 8 horas
diárias,  com no máximo 2 horas extras/dia,  quando necessário,  as quais deverão ser compensadas
dentro do mesmo mês. A jornada de trabalho deve ser cumprida em dois turnos, com intervalo de
aproximadamente 2 horas para almoço/jantar. Disse que qualquer alteração deverá ser repassada, com
antecedência, a ela que é a pessoa responsável pela fiscalização do contrato e a encarregada de repassar
à empresa. Na sequência, o presidente da reunião passou a palavra à conselheira Professora Renata
Evangelista  que  passou  alguns  informes  sobre  os  próximos  eventos  culturais  organizados  pela
Coordenação de Extensão e Cultura (CEC). Pediu que sejam feitos os relatórios das ações de extensão
cadastradas no ano de 2014, até o próximo dia 12/12, para contabilizar horas no SICAD. Informou que
foi aprovado na última reunião da Câmara Regional de Extensão e Cultura que a partir de janeiro/2016
a CEC passará a elaborar o parecer nas ações de extensão. Disse que no dia 23/02/2016 acontecerá um
fórum de extensão na Regional, abordando o Sistema de Informações de Extensão e Cultura (SIEC),
avaliação dos programas de extensão e a questão da ética na extensão. Na sequência, o presidente da
reunião  passou a  palavra  à  conselheira  Professora  Maria  Helena  de  Paula  que  informou que está
verificando a possibilidade de realizar um evento envolvendo práticas éticas em pesquisa, ensino e
graduação, a acontecer durante o mês de abril/2016, durante a semana de planejamento. Ela convidou
os chefes de UAEs para a última reunião do ano de 2015 da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-
Graduação,  que ocorrerá no mês de dezembro,  com a presença do Pró-Reitor  de Pesquisa e  Pós-
Graduação.  Falou  sobre  o  resultado  do  concurso  para  professor  visitante  e  informou  que  levará
pessoalmente os  resultados  e  a documentação dos  candidatos à  Goiânia.  Dando prosseguimento à
pauta,  passou-se  ao  segundo  ponto.  A conselheira  Professora  Renata  Evangelista  apresentou  as
seguintes ações de extensão aprovadas em ad referendum, as quais ao final foram referendadas por
unanimidade:  Poesia  em  Movimento,  coordenada  por  Maria  José  dos  Santos,  do  Departamento
Editorial (DEPECAC); Programação cultural do I CONPEEX da Regional Catalão – Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão, coordenado por Cacildo Galdino Ribeiro, da CEC; O teatro rompendo
barreiras  e  transformando  vidas:  estudo  de  técnicas  teatrais  e  formação  de  companhia  de  teatro,
coordenado  por  Cacildo  Galdino  Ribeiro,  da  CEC;  Show  Jeito  Goiano,  coordenado  por  Cacildo
Galdino Ribeiro, da CEC; VI Encontro Goiano de Administração, coordenador por Serigne Ababacar
Cisse Ba, da Unidade Acadêmica Especial de Gestão e Negócios; Workshop de Produção Científica
em Pesquisa  e  Inovação  da  UFG/Catalão,  coordenado  por  Heber  Martins  de  Paula,  da  UAE de
Engenharia; Ancestralidade, o Griot, a Palvara e a Kora, coordenado por Serigne Ababacar Cisse Ba,
da UAE de Gestão e Negócios. Na sequência, passou-se à aprovação das atas. O Presidente da reunião,
apresentou  a  ata  do  dia  30/09/2015  para  apreciação.  O  conselheiro  Professor  Ronaldo  da  Silva
solicitou acréscimo de sua fala na linha 83. Concluída a correção, a mesma foi colocada em votação e
aprovada,  com o  registro  de  seis  abstenções.  As  atas  do  dia  28/10/2015  e  dia  05/11/2015  foram
aprovadas, com o registro de seis abstenções e cinco abstenções, respectivamente. O próximo ponto da
pauta é a homologação da implantação do Curso de Medicina. O Presidente da reunião convidou o
conselheiro  Professor  Lincoln  Romualdo,  que  explicou  que  obedecendo  ao  fluxo  processual  para
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implantação do curso, o processo já foi aprovado na UAE de Biotecnologia desta Regional, seguiu
para a Câmara Regional de Graduação onde também foi aprovado. O conselheiro Professor Alexandre
Bueno explicou que é um curso, não é uma faculdade. O conselheiro Professor Lincoln Romualdo
explicou que é um curso criado dentro da UAE de Biotecnologia, que é a Unidade na Regional Catalão
que abarca os cursos da área da Saúde. Disse que, se aprovado aqui, a próxima instância de deliberação
é a Câmara Superior de Graduação. Esclarecidas as dúvidas, o Presidente da reunião, colocou em
votação, ficando aprovada a criação do Curso de Medicina na UAE de Biotecnologia, com o registro
de duas abstenções. Prosseguindo, o presidente da reunião apresentou, para referendar, a solicitação de
prorrogação do Curso de Especialização Gênero e Diversidade na Escola, na modalidade de Educação
a Distância, coordenado por Eliane Martins de Freitas, até o dia 31/10/2015. Em votação, a solicitação
foi aprovada. Cinco conselheiros abstiveram-se de votar. Na sequência, o presidente da reunião inseriu,
após ter o consentimento da plenária, um ponto de pauta no expediente da Direção para discutir acerca
da  instalação de uma tenda de  circo  na  área  descoberta  do  Complexo Poliesportivo  do  Curso  de
Educação Física, com área aproximada de quatrocentos metros quadrados (400m²), instalação esta já
aprovada na reunião do colegiado do Curso de Educação Física. Disse que a discussão veio para este
Conselho,  por  se  tratar  de  espaço  da  Regional,  atendendo  a  solicitação  do  chefe  da  UAE  de
Biotecnologia. A conselheira Professora Maria Helena de Paula observou que o espaço pertence ao
curso de Educação Física, o que dispensa aprovação deste Conselho. A conselheira Professora Élida
Alves disse que o referido Curso gere os laboratórios ali existentes (quadras, piscina, etc.), mas que
esse é um espaço sob a gerência da Regional, pois não é laboratório. A conselheira Professora Renata
Evangelista  esclareceu  que  a  tenda  é  oriunda  de  projeto  do  Programa  de  Extensão  Universitária
(ProExt), não devendo ser retirada do local. A discussão gerou vários questionamentos: - se foi feito
um projeto  específico;  -  a  necessidade  de  construção de  rampas  – projeto  de acessibilidade;  -  se
perderá a possibilidade de entrada de serviço; -  grau de barulho gerado às atividades pedagógicas nas
proximidades; - impacto no projeto de urbanização e arborização do Câmpus; -  realização de eventos
diversos na quadra coberta.  O conselheiro Professor Ronaldo da Silva observou a possibilidade de
retomar a discussão de uma parceria para utilização do Clube do Povo, que está sendo subutilizado
pela administração municipal, para uso do Curso de Educação Física, apontando a possibilidade de
pensar esta parceria no projeto da nova universidade. O conselheiro Professor Alexandre Bueno falou
que é preciso definir o encaminhamento; o projeto é do Curso de Educação Física para o Curso de
Educação Física. Ele propôs retirar o pedido ora apresentado e fazer as reflexões aqui apontadas, no
Curso. Perguntou se vai ou não vai submeter ao Conselho Gestor e se as alterações feitas nos demais
laboratórios  também  são  deliberadas  no  Conselho  Gestor.  A conselheira  Professora  Élida  Alves
reafirmou que em seu entendimento a área disponível não é laboratório e não é propriedade do curso
de Educação Física. O conselheiro Professor Alexandre Bueno disse que o Complexo Poliesportivo é
tudo que está dentro da área cercada. O conselheiro Professor Lincoln Romualdo disse que alguma
decisão deve sair de imediato, pois envolve questões de ensino. Disse que é uma tenda que poderá ser
retirada futuramente após a realização de um estudo minucioso sobre as questões aqui apontadas. A
conselheira Professora Élida Alves sugeriu deixar a decisão para a próxima reunião, se dispondo a
reunir com os docentes do Curso e tirar as dúvidas aqui surgidas. O conselheiro Professor Alexandre
Bueno pediu que cada conselheiro anote suas dúvidas e ele as discutirá com os docentes do Curso. O
presidente da reunião colocou em votação a proposta de levar os questionamentos aqui apontados, ao
Curso de Educação Física, sendo a proposta aprovada com dezoito votos favoráveis e duas abstenções.
Na sequência, passou-se ao ponto quatro da pauta. O presidente da reunião, solicitou à conselheira
Professora Fátima Pacheco, que relatasse os problemas verificados no Restaurante Universitário (RU).
A conselheira  relatou  problemas  com a  qualidade  da  comida,  com a  quantidade  de  comida,  mau
atendimento. A conselheira Professora Élida Silva explicou como foi feita a licitação com a empresa
fornecedora da alimentação, o que consta no contrato, como quantidade e qualidade dos alimentos.
Disse que estes detalhes estavam fora do contratado, mas já foi adequado e que tem uma comissão
responsável pela fiscalização. Orientou que qualquer reclamação deve ser encaminhada à nutricionista
da UFG, fiscal  responsável pelo contrato,  ou que faça as reclamações nos formulários específicos
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encontrados no próprio RU. O presidente da reunião leu o relatório enviado pela nutricionista da UFG,
contendo as principais pendências diagnosticadas, de responsabilidade da empresa terceirizada, e as
orientações repassadas à mesma, e, as principais pendências diagnosticadas de responsabilidade da
UFG,  já comunicadas ao setor responsável para adequações.  O conselheiro Professor Thiago Porto
disse que o incomodou a questão do valor da refeição e a inexistência do troco. Solicitou que seja
sugerido à empresa que forneça vales com o valor do troco. A conselheira Professora Maria Helena de
Paula disse que os alunos de pós-graduação estão descontentes por não terem direito a alimentação
com preço  subsidiado.  Solicitou  que  seja  alargada  essa  possibilidade  aos  alunos  do  mestrado. A
conselheira Professora Élida Alves disse que a discussão para o próximo ano já está sendo realizada na
Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária (PROCOM), mas não sabe se essa demanda
será atendida. O conselheiro Professor Thiago Porto alertou que na próxima reunião do Conselho
Universitário (CONSUNI), sexta feira, terá um ponto de pauta que é a criação da Unidade Acadêmica
de Aparecida de Goiânia, que estão se articulando com remuneração de cargo de direção (CD), que
surgiu na UFG e será destinada àquela Unidade. O presidente da reunião disse que já perguntou de
onde partiu  o documento que,  segundo soube,  veio carimbado do Ministério  da Educação (MEC)
direcionando a CD ao Câmpus Aparecida de Goiânia, mas ainda não recebeu resposta. Na sequência,
passou à discussão do projeto de criação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão e
Tecnologia  da  Universidade  Federal  de  Goiás,  Regional  Catalão,  nível  de  Mestrado  e  do  seu
Regulamento  Específico,  conforme  consta  no  processo  23070.010094/2015-91.  O  Presidente  da
reunião passou a palavra à conselheira Professora Maria Helena de Paula, relatora, que leu seu parecer,
favorável a criação do referido curso de mestrado. Após as discussões, foi colocado em votação e a
criação do Programa e seu Regulamento foram aprovados por unanimidade. Antes de ser encerrada a
reunião, a conselheira Professora Regma Santos, agradeceu a todos pelo aprendizado durante esses
meses como conselheira, informando que está terminando seu mandato de Chefe da UAE de História e
Ciências Sociais. Disse que daqui para a frente coordenará o Centro Integrado do Cerrado (CIC). Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h59min 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                                                                         
Conselheiros:
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                                                                                                                                    
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                                       
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                           
Marcos Bueno                                                                                                                                                            
Maria Helena de Paula                                                                                                                                             
Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                   
Paulo Henrique Silva Azevedo                                                                                                                              
Regma Maria dos Santos                                                                                                                                         
Renata Alessandra Evangelista                                                                                                                              
Roberto Ferreira Tavares                                                                                                                                          
Ronaldo da Silva                                                                                                                                                        
Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves                                                                                                                 
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                           
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                               
Wilson Kiffer Soares Júnior                                                                                                                                     
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