
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA
NO DIA TRINTA DE NOVEMBRO DE 2016

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às catorze horas e trinta e seis minutos
(14h36min),  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: Alexandre Faria
Seixo de Britto, Ana Paula Pinheiro Zago, Anderson Luiz Ferreira, Hewerton Renato Fleury Silva,
Geraldo Sadoyama Leal, Lincoln Lucílio Romualdo, Marco Paulo Guimarães, Maria Helena de Paula,
Nilton Luís Moreira, Elisiário Borges Júnior, Ronaldo da Silva, Serigne Ababacar Cisse Ba, André
Luiz Galdino, Lana Ferreira Lima, Rogério Bianchi de Araújo, Wender Rodrigues de Siqueira, Fátima
Pacheco de Santana Inácio, Marcos Bueno, Denis Rezende de Jesus, ainda estavam presentes com
direito  a  voz,  representantes  da  ADCAC e  do  DACC.  Havendo quórum,  o  presidente  iniciou  a
reunião,  informando que enviou a  pauta  para  os  conselheiros,  e  que recebeu pedidos  de algumas
inclusões  de  pontos,  houve  ainda  uma solicitação  de  fala  do  comando  local  de  greve,  sendo ela
deferida,  onde  foi  passada  a  palavra  para  os  representantes  Luiz  do  Nascimento  e  Serigne,
respectivamente, os quais fizeram um apelo convidando a todos que não aderiram a greve para um
novo dialogo e para participarem das atividades de discussão e mobilização da categoria, além disso,
trouxeram  vários  informes  sobre  a  greve.  Prof.  Thiago  Jabur,  em  posse  da  palavra,  agradece  a
participação do comando local de greve e ressalta a necessidade informada em memorando circular de
distencionar as relações dentro da Universidade, tendo como base o respeito mútuo. No primeiro ponto
o presidente cumprimentou e deu as boas vindas à nova coordenadora de Extensão e Cultura – Profa.
Lana Ferreira de Lima, logo após seguiu com o informe do segundo ponto sobre a visita da Comissão
do  MEC para  implantação  do  Curso  de  Medicina  (CAMEM),  comunicou  que  os  integrantes  da
CAMEM, Prof. Edson Arpini Miguel e Profa. Rosuita Fratari Bonito, e o colaborador da Diretoria de
Desenvolvimento da Educação em Saúde, Alexandre Aguiar, realizarão visita de acompanhamento e
monitoramento do processo de implantação do curso de medicina no campus de Catalão/GO desta
Universidade, nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2016 e ressaltou que espera um parecer
positivo,  já  que  a  comissão  de  implantação  do  referido  curso  tem  desempenhado  um  excelente
trabalho. O terceiro ponto foi sobre a participação do Pró-reitor da PROAD, Prof. Carlito Lariucci, no
Conselho Gestor para falar sobre execução do Orçamento de 2016. No dia 22 de novembro o Prof.
Carlito foi convidado para discutir no Conselho Gestor a execução do Orçamento de 2016 direcionado
para a  Regional  Catalão,  de acordo com resolução específica  de descentralização orçamentária.  A
resposta foi a seguinte: “A princípio não posso confirmar a minha presença na reunião do dia 30/11
por que ainda não recebemos os limites de empenho que solicitamos ao MEC. Isto implica que não
terei  todas  as  informações  necessárias  para  a  regional.  Além  do  que  estamos  trabalhando
intensamente na finalização da execução orçamentária 2016. Consequentemente não terei o tempo
necessário para fazer todo o levantamento do orçamento da regional catalão até esta data.” Deste
modo o presidente disse que fica para outro momento, ainda este ano, tal reunião, que é considerada de
suma importância para todos. Passado para o próximo item, o quarto ponto, o presidente parabenizou a
aprovação do Mestrado em Engenharia de Produção da FENG pela CAPES,  onde foi divulgado na
sexta-feira  (11/11/16)  o resultado da avaliação das  propostas  para novos cursos  de pós-graduação
stricto sensu. A proposta de novo curso apresentada pelos professores da Engenharia de Produção, com
apoio de professores da FENG e de outras unidades, foi aprovada pelo Conselho Técnico-Científico da
Educação Superior (CTC-ES) da CAPES, em sua 167a. reunião. O curso foi avaliado inicialmente com
nota 3 e as aulas estão previstas para começar em 2017. O mestrado em Engenharia de Produção da
Unidade Acadêmica Especial de Engenharia (FENG) da Regional Catalão da Universidade Federal de
Goiás será o segundo Mestrado em Engenharia de Produção da Região Centro-Oeste, e o primeiro em
instituição  pública.  Este  dado  mostra  a  carência  de  cursos  de  pós-graduação  stricto-sensu  em
Engenharia de Produção na região. O conselheiro Marco Paulo solicitou que conste nesta ata o apoio
do pessoal da Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação (CPPG), dizendo que foram primordiais para
que esse resultado fosse alcançado. Passado para o quinto ponto onde se tratou sobre a Carta aberta
contra a PEC 241/55, divulgada em vinte e três de novembro de dois mil e dezesseis, foi relatada a
informação de que o Magnífico Reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Orlando Amaral, e os
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diretores das Regionais Jataí, Catalão e Goiás divulgaram uma carta aberta aos senadores da República
reafirmando  a  posição  da  UFG,  estabelecida  por  decisão  do  Conselho  Universitário  (Consuni),
contrária  à  aprovação  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição,  a  PEC 241/55.  No  documento,  os
dirigentes expressam a preocupação por entenderem que a PEC 241/55 trará impactos drásticos sobre a
educação, saúde e outros direitos sociais do povo brasileiro. Já no sexto ponto, o presidente ressaltou
que estão abertas as Indicações para Certificados de Reconhecimento do Consuni 2016, onde todos os
anos, na última reunião do ano, no dia 16 de dezembro, o Conselho Universitário (Consuni) realiza a
entrega de Certificados de Reconhecimento da UFG. O prazo final para indicação (que deve ser feita
pelos Chefes de Unidades, Diretores de Regionais e outros) é o dia 8 de dezembro. Não serão aceitas
indicações fora do prazo. Todas as informações sobre a premiação do Consuni 2016 também estão
disponíveis  no  site  da  Ascom,  www.ascom.ufg.br/  menu  "Consuni".  No  sétimo  ponto  o  diretor
comentou sobre a Padronização de cumprimento da Resolução ECU 04/1996 que em reunião com os
TAEs da Regional Catalão ficou acordado que a Direção levaria mais uma vez a conhecimento dos
Chefes  a  questão  de  padronização  de  cumprimento  da  Resolução  ECU  04/1996,  que  trata  da
frequência dos servidores. Após o pedido de cumprimento pela PRODIRH, foram feitas as seguintes
ações:  Palestra  com Pró-reitor  Desenvolvimento Institucional  e  de Recursos  Humanos,  Prof.  Geci
Silva no dia 27 de junho de 2016; Reunião com os chefes de unidades e de setores no Gabinete da
Direção no dia  30  de  junho de 2016,  visando isonomia  na  aplicação da  resolução,  orientando as
gestões descentralizadas, respeitando a autonomia das chefias imediatas. Disse que entende realmente
ser importante ter isonomia neste cumprimento, mesmo considerando que as Unidades estão enviando
boletim de frequência diretamente para Reitoria e ainda considerando o artigo 19 da Resolução: “cada
Unidade/Órgão normatizará internamente a implantação das FRF’s e FRA’s, estabelecendo quais são as
chefias  imediatas,  os  locais  de  assinaturas,  rotinas  e  outras  medidas  complementares  que  julgar
necessárias, em consonância com as diretrizes desta Resolução”. Para findar os informes, o oitavo
ponto tratou do Término da ocupação dos Blocos Didáticos I  e II  que ocorreu no último sábado,
26/11/2016,  os Blocos Didáticos I  e  II,  momento em que esses edifícios foram desocupados pelo
movimento contrário à PEC 241/55 e que reivindica outras 11 pautas locais, já discutidas pela Direção
da Regional com os integrantes do movimento nas tardes dos dias 17/11/2016 e 18/11/2016. De acordo
com a rotina normal da UFG e reforçado em decisão do juiz no pedido de reintegração de posse e
interdito proibitório de todos os prédios da UFG os casos que ferem o Estatuto da Universidade devem
ser apurados. Desse modo, mais de 30 boletins de ocorrência interna feitos pela equipe de Gerência de
Segurança Institucional foram encaminhados para a Reitoria, incluindo casos de pichações em paredes
internas e externas e pisos, uso de equipamento sonoro em volume inapropriado, uso de piscina e
outros espaços sem autorização, subida nos telhados dos blocos (envolvendo risco eminente de queda),
acesso ao campus de modo irregular (pulando o alambrado e portões) e quebra de vidro de janela. No
momento de recebimento dos prédios a Direção conversou com integrantes do movimento solicitando
a devida limpeza dos espaços pichados e conserto dos itens danificados. A psicóloga Maria Terezinha
Prado que solicitou a inclusão de um informe, que, aprovada, versou sobre os estudantes do curso de
enfermagem  que  foram  para  Goiânia  finalizar  o  estagio  obrigatório  do  curso  e  disse  que  todos
concluíram com êxito,  com muitos  relatos  positivos,  salientando  que  para  todos  foi  uma  grande
experiência. Em seguida, nos pedidos de inserção de pautas, foi dado retorno ao pedido do conselheiro
Marcos Bueno que cobrou um posicionamento da direção com relação a posição do Magnífico Reitor
com a greve da regional catalão e da situação da ADCAC se está legal ou não, e o presidente se
posicionou sobre os questionamentos. Passado para o expediente, a ata do dia vinte e seis de outubro
de dois mil e dezesseis foi analisada e aprovada com três abstenções e nenhum voto contrário. Passado
para os informes sobre a CPPG a conselheira Maria Helena explanou sobre a mudança do Pró-reitor de
Pós-Graduação, cargo esse que será assumido pelo Prof. Jesiel Freitas Carvalho. No item seguinte foi
tratado sobre o relatório de Pós-Graduação da servidora arquivista Flávia Veloso Alves, cujo parecer da
relatora Profa. Maria Helena de Paula é o de não aprovação do relatório por esse conter falhas de
preenchimento. Passando para o regime de votação, o parecer foi aprovado por unanimidade, ou seja, o
relatório não foi aprovado, devendo voltar para a interessada para as devidas correções. Passado para
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pauta  sobre  o  uso  do  espaço  do  Restaurante  Executivo,  onde  a  Assistente  Social  Sra.  Laurita
Bomdespacho trouxe algumas considerações sobre as propostas  recebidas,  ressaltando que a única
proposta viável, restrita a algumas mudanças físicas no espaço, seria a instalação de um centro de
convivência. Passado adiante, a nutricionista da Regional Catalão Sra. Graciele Cristina Silva solicitou
fala que, aprovada pelos conselheiros, foi concedida. Então ela ressaltou vários tópicos do ponto de
vista nutricional que impedem qualquer desenvolvimento de atividades no local solicitado, devido a
vários fatores que podem influenciar as atividades primarias ao qual foi destinado a aquele local, como
excesso de barulho e dificuldades de isolamento de controle de pragas. Na discussão os conselheiros
verificaram que  não  foram enviadas  as  propostas  do  modo  como foi  recebido  pela  secretaria  de
Gabinete da Direção, somente um relatório sobre essas propostas. Desse modo foi encaminhado para
que fossem enviadas as propostas por e-mail a cada conselheiro e ainda foi acatada a sugestão do Prof.
Thiago de solicitar a PROCOM um parecer sobre as propostas, sobre a aderência de cada uma ao
PNAES e também sobre as considerações de uso do espaço. Além disso, foi verificado que é melhor
tomar a decisão em momento futuro para ser possível visitar o espaço em uma fase de obra mais
avançada ou até mesmo concluída.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às  dezessete
horas e quatorze minutos (17h14min) e eu, Pedro H. N. Lopes, 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 Faria Seixo de Britto                                                                                                                            
Ana Paula Pinheiro Zago                                                                                                                                         
Anderson Luiz Ferreira                                                                                                                                            
Élida Alves da Silva                                                                                                                                                   
Geraldo Sadoyama Leal                                                                                                                                           
Lincoln Lucílio Romualdo                                                                                                                                       
Marco Paulo Guimarães                                                                                                                                           
Maria Helena de Paula                                                                                                                                             
Nilton Luís Moreira                                                                                                                                                   
Roberto Ferreira Tavares                                                                                                                                          
Ronaldo da Silva                                                                                                                                                        
Serigne Ababacar Cisse Ba                                                                                                                                      
Thiago Porto de Almeida Freitas                                                                                                                             
Renata Alessandra Evangelista                                                                                                                              
Alexander Meireles da Silva                                                                                                                                     
Marcos Bueno                                                                                                                                                                
Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                                              
Paulo Henrique Silva Azevedo                                                                                                                                     
Wender Rodrigues de Siqueira                                                                                                                                      
Marcia Pereira dos Santos                                                                                                                                               
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