
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL
CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE 2017

Aos vinte e sete (27) dias do mês de novembro de dois mil e dezessete,  às catorze horas e  trinta
minutos  (14h30min),  no  auditório  Lívia  Abrahão  do  Nascimento  (Bloco  Didático  II),  da
UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros do Conselho Gestor da UFG/Regional Catalão, em
caráter  extraordinário,  sob  a  presidência  do  Vice-Reitor  Prof.  Dr.  Manoel  Rodrigues  Chaves.  Na
oportunidade compareceram os seguintes conselheiros:  Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo, Caíque
Lopes de Medeiros, Denis Rezende de Jesus, Emival Pedroso da Silva Filho, Lana Ferreira de Lima,
Kelvia Rodrigues de Oliveira, Maria Helena de Paula, Maria Terezinha do Prado, Nilton Luís Moreira,
Rogério Bianchi de Araújo, Ronaldo da Silva, Sérgio Silva Idalino, Sheila de C.P. Gonçalves, Thiago
Jabur  Bittar,  Thiago Porto de Almeida  Freitas  e  Thimoteo  Pereira  Cruz. O conselheiro  Hewerton
Renato de Castro Fleury Silva justificou sua ausência. Estava presente, também, com direito a voz o
discente  Junio  Henrique  Condi,  representante  sindical. Havendo quórum,  o  presidente  iniciou  a
reunião informando que se reuniu mais cedo com os alunos participantes da ocupação e que debateram
os pontos de reivindicação do movimento. Lembrou aos presentes que está acompanhando a pauta
objeto de discussão deste Conselho hoje, Casa do Estudante, desde a ocupação havida no ano de dois
mil e dezesseis (2016). Disse que assumiu, em nome da Reitoria, o compromisso com os estudantes da
ocupação daquela época de que estava autorizando o processo inicial para licitação da referida moradia
da Regional  Catalão.  Ressaltou que a  reivindicação estudantil  é  histórica  e  justa.  Disse que ficou
determinado que a construção de moradia para as Regionais do interior se iniciaria por Catalão. Falou
que foi montada uma comissão para discutir como seria o projeto, para construir o chamado plano de
necessidades, estudo este que demandou todo o final do ano passado e o primeiro semestre do presente
ano. Fez um apanhado do andamento das decisões desde as ocupações havidas no ano de 2016, quando
foi destinada, por este Conselho, parte do terreno no Campus 2 para construção da moradia estudantil.
Explicou que com a recente doação pela Prefeitura Municipal de Catalão de um terreno específico para
construção de moradia estudantil, a parte do terreno no Campus 2 será, agora, substituída por esta área
recebida em doação. Disse que o processo iniciado em agosto segue o curso de licitação, aguardando,
no momento, a lavratura da escritura pública da doação, que está em andamento no Cartório, a qual
necessitará ser anexada ao processo. Disse que permanecerá em Catalão até amanhã de manhã para
assinar a escritura que está sendo lavrada, no entanto, caso a mesma não seja concluída, ele ou o Reitor
retornarão  a  Catalão  na  quarta-feira.  Explicou  que  não  fugiu  ao  compromisso  assumido  naquele
momento e que processos de construção de obras públicas passam por percalços em seu andamento
atrasando o cronograma inicial. Assegurou ao Conselho que o compromisso assumido está mantido e
que o processo segue seu curso sem cortes nem suspensão. Disse que apesar do congelamento dos
recursos federais nos últimos três anos, as decisões tomadas anteriomente serão honradas pela atual
gestão.  Reafirmou que o compromisso de ajustar o montante de capital  do Programa Nacional  de
Assistência Estudantil (PNAES) já foi discutido na Universidade com a presença de representantes das
Regionais e que o recurso de capital será utilizado com absoluta prioridade para ajustar a infraestrutura
que ainda falta para os estudantes do interior. Falou da sequência de prioridade de investimentos de
capital do PNAES acordada: equipamentos para o Restaurante Universitário (RU) da Regional Goiás,
construção  do  Centro  de  Convivência  na  Regional  Jataí  e  construção  da  Moradia  Estudantil  na
Regional Catalão. Afirmou ainda que tem certeza que a próxima gestão, que acompanhou esta, dará
prosseguimento aos projetos acordados para as regionais do interior. Agradeceu e disse que a partir de
fevereiro ou março do próximo ano estará quase todos os dias aqui nesta Regional. O conselheiro
Thiago Jabur disse que estava apoiando nesta reunião o Vice-Reitor, prof. Manoel Rodrigues Chaves,
o qual estava presidindo a reunião conforme estabelece o Regimento da UFG. Disse que solicitou ao
conselheiro Denis Rezende que entregasse aos presentes documentos que atualizam sobre o andamento
de dois processos que são pauta da ocupação, sendo o primeiro solicitando informações detalhadas
sobre recurso de capital do PNAES desde o ano de dois mil e sete (2007), cujo processo foi autuado
dia 15/09/2017, estando atualmente na Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD). Disse que
o Vice-reitor  levará  o  documento  para  a  Reitoria.  Informou  que conversou  com o  Pró-Reitor  de
Administração e Finanças que lhe disse estar trabalhando no processo, mas sem determinar prazo para
resposta,  uma vez que envolve  informações  de toda a  UFG: RU e Biblioteca  da Regional  Goiás,
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Centro de Convivência da Regional Jataí e até obras anteriores envolvendo desde o RU da Regional
Catalão, com seus equipamentos. Disse que o segundo processo é referente à construção da Casa do
Estudante  da  Regional  Catalão,  foi  autuado  no  final  do  mês  de  julho  e  continua  tramitando
normalmente nas devidas instâncias. Esclareceu que tem trabalhado em paralelo com a Reitoria e que
atualmente aguardam a finalização da escritura pública de doação do terreno. Informou que a fim de
agilizar  o  andamento  da  obra,  em paralelo,  o  Centro  de  Gestão  do  Espaço  Físico  (CEGEF)  está
fazendo o projeto complementar para adequação à nova área. O conselheiro Emival Pedroso falou do
motivo da ocupação estudantil, lembrando que no item dez (10) do acordo feito no ano de dois mil e
dezesseis (2016) trata dos prazos assumidos pela UFG. Disse que segundo o documento o acordo não
foi cumprido. Disse que o processo de licitação foi iniciado, mas a publicação do edital é a fase da
licitação que consta no acordo. Disse que a primeira reivindicação estudantil é que o edital de licitação
da moradia estudantil seja publicado este ano, conforme consta no acordo. Pediu para constar em ata
que eles querem saber por que a Reitoria definiu o valor de cinco milhões de reais (R$ 5.000.000,00)
para a obra da moradia estudantil, sendo que o valor inicial era sete milhões e quinhentos mil reais (R$
7.500.000). Disse que em conversa hoje com a Direção da Regional, foi informado que o CEGEF
conseguiu ajustar o projeto reduzindo o custo da obra. Disse que a segunda reivindicação é saber como
é feito o gasto dos recursos e se resta, mesmo, somente R$ 5.000.000,00. Falou que quando fez a troca
da área para construção da moradia estudantil, ninguém falou que poderia haver atraso por conta da
escritura,  acusando  a  UFG  de  omissão  de  informação  ou  que  foi  um  meio  para  fugir  à
responsabilidade.  Falou  que  foram  sozinhos  à  reunião  do  CONSUNI.  Falou  que  a  Direção  está
utilizando o  Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP) de forma política, pois a internet do
bloco administrativo foi cortada no primeiro dia da ocupação e eles sabem que a Direção tem uma
relação muito próxima com o referido Setor. Pediu que constasse em ata. Solicitou todas as atas e
aúdios  de  reuniões  das  quais  os  estudantes  participaram como  membros  do  Conselho.  Disse  que
entrarão  com medidas  jurídicas  e  que  contratarão  advogado  para  entrar  com ação  no  Ministério
Público. Disse que vai escancarar a situação e expor a UFG quanto à negligência com que a Reitoria
trabalha  com  as  Regionais  do  interior.  Disse  também  que  na  última  reunião  deste  Conselho  foi
colocado que haveria processo de avaliar as contas da gestão e que eles queriam participar, mas não
foram convocados. Disse que é denúncia e que quer participar da comissão. O conselheiro Thimóteo
Pereira  colocou  seu  apoio  em nome  da  categoria  à  qual  representa  e  também pelo  que  já  viveu
enquanto aluno da instituição, solicitando que constasse em ata o seu apoio ao movimento estudantil.
O conselheiro Ronaldo da Silva disse que queria chegar ao processo de negociação mais efetivo e que
ficou preocupado com a fala do conselheiro Emival Pedroso quanto à judicialização. Lembrou fatos
recentes ocorridos, citando inclusive o caso do suícidio de um reitor. Apelou para que o caminho seja
em direção ao diálogo. Disse que não apoia o movimento estudantil  nesse momento,  mas apoia a
negociação para resolver a questão interna da UFG. O presidente da reunião esclareceu como chegou
ao  valor  da  bolsa  moradia,  justificando  que  o  valor  definido  considerava  que  a  moradia  seria
compartilhada entre quatro (4) ou seis (6) colegas. Disse que do mesmo modo que a bolsa alimentação
foi substituída pela refeição fornecida pelo RU, a bolsa moradia também será substituída pela moradia
na Casa do Estudante. O conselheiro Thiago Jabur ressaltou o trabalho da CCOM e os ganhos da
assistência estudantil fortalecidos pelo recurso do PNAES. Disse que é preciso lutar por um sistema
eletrônico de gestão para a assistência estudantil que hoje ainda é realizada no papel, o que dificulta e
traz morosidade ao processo. Disse que conseguiu gratuitamente o sistema eletrônico de gestão do RU
da Universidade de Brasília (UnB), que também darão apoio para a instalação do mesmo. Explicou
que a internet do Bloco Administrativo caiu, como normalmente ocorre em redes de computadores, e
para que pudesse ser religada os técnicos do CERCOMP precisariam entrar no prédio ocupado, e que
os mesmos se negaram a entrar no local e que a Direção iria respeitar essa decisão dos servidores.
Informou que a reunião ordinária de novembro do Conselho Gestor foi cancelada em decorrência da
consulta  pública  aos  cargos  de  direção  que  acontecerá  naquele  dia  e  nova  data  será  marcada
posteriormente. Ao final da discussão o presidente da reunião falou que o processo de gestão caminha
para  que  cada  vez  mais  tenha  clareza  dos  atos  e  que  a  universidade  funciona  em  processo  de
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democracia representativa, não escondendo nada. Disse que os relatórios de gestão são feitos em todas
as  Regionais.  Justificou  que  cada  Regional  tem  autonomia  para  determinar  o  número  de  bolsas
conforme o custeio recebido. O conselheiro Emival Pedroso disse que está aberto a negociar, que quer
a resposta do processo aberto referente ao recurso PNAES e que o edital seja publicado ainda este ano,
que  esses  são  os  princípios  básicos  da  negociação.  Disse  que  foi  permitido  o  acesso  ao  Bloco
Administrativo  para  realização  de  algumas  demandas  de  cunho  pedagógico  e  pagamentos  de
trabalhadores,  mas  atividades  financeiras  não  serão  atendidas.  A  conselheira  Maria  Terezinha
perguntou sobre a questão das atividades financeiras não estarem sendo autorizadas. Disse que a folha
de pagamento tem data limite para ser enviada e que, por ser final de ano, a mesma foi antecipada.
Solicitou que ficasse registrado em ata o pedido para fechar a folha de pagamento na data estipulada. O
conselheiro Emival Pedroso disse que vai discutir com o grupo essa questão. A conselheira Maria
Terezinha disse que confirmará a data limite e os avisará. Ressaltou que é um procedimento que leva
em média três (3) dias úteis para ser concluído. O conselheiro Emival Pedroso disse que aguarda essa
informação. A seguir, o presidente agradeceu e encerrou a reunião.  Nada mais havendo a tratar,  a
reunião foi encerrada às quinze horas e cinquenta e seis minutos (15h56min) 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: Manoel Rodrigues Chaves                                                                         
Conselheiros:
Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo ____________________________________________________
Caíque Lopes de Medeiros ____________________________________________________________
Denis Rezende de Jesus _______________________________________________________________
Emival Pedroso da Silva Filho _________________________________________________________
Lana Ferreira de Lima ________________________________________________________________
Kelvia Rodrigues de Oliveira __________________________________________________________
Maria Helena de Paula _______________________________________________________________
Maria Terezinha do Prado                                                                                                                        __________
Nilton Luís Moreira                                                                                                                     ________________
Rogério Bianchi de Araújo                                                                                                                      __________
Ronaldo da Silva ____________________________________________________________________
Sérgio Silva Idalino __________________________________________________________________
Sheila de C.P. Gonçalves _____________________________________________________________
Thiago Jabur Bittar __________________________________________________________________
Thiago Porto de Almeida Freitas _______________________________________________________
Thimoteo Pereira Cruz _______________________________________________________________
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