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Aos vinte e oito (28) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e 1 
dezessete minutos (14h17min), no Auditório Congadas do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-2 
graduação, no Bloco L, da UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros do Conselho Gestor da 3 
UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência do Vice-Diretor no Exercício da 4 
Direção, Prof. Dr. Cláudio Lopes Maia, atendendo à convocação Conselho Gestor nº 14/18, 5 
previamente expedida. Na oportunidade compareceram os seguintes conselheiros: Heber Martins de 6 
Paula - Coordenador de Administração e Finanças; Neila Coelho de Souza - Coordenadora de 7 
Extensão e Cultura; Alexander Meireles da Silva – chefe da UAE de Letras e Linguística; Geraldo 8 
Sadoyama Leal – Chefe da UAE de Biotecnologia; Fátima Pacheco de Santana Inácio – Chefe da UAE 9 
de Educação; Marco Paulo Guimarães – Chefe da UAE de Engenharia; Celso Vieira Abud – Chefe da 10 
UAE de Matemática e Tecnologia; Nilton Luís Moreira - Chefe da UAE de Física; Rogério Bianchi de 11 
Araújo – Chefe da UAE de História e Ciências Sociais; Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo – Chefe 12 
da UAE de Química; Ana Marta Ribeiro Borges Rodovalho – representante dos órgãos administrativos 13 
e Vinícius Veroneze dos R. Costa – representante técnico administrativo. Havendo quórum, o 14 
Presidente iniciou a reunião informando que a Diretora Roselma Lucchese retornará às atividades no 15 
dia seguinte. Justificou a ausência das conselheiras Laurita de Queiroz Bomdespacho, Fernanda Ferreira 16 
Belo e do conselheiro Moisés Fernandes Lemos. Consultou o plenário a respeito de inclusão de pauta 17 
acerca de demanda de espaço no Bloco M do Campus 1 e também, para a mesma finalidade, no 18 
Campus 2 desta Regional para instalação de equipamentos para desenvolvimento de um projeto de 19 
pesquisa. Colocou em votação a inclusão que foi aprovada por unanimidade e, na sequência, já 20 
solicitou a inversão da pauta, para que esse assunto fosse discutido logo após os informes, ficando a 21 
inversão do ponto de pauta, também, aprovada por unanimidade. Solicitou permissão para que o 22 
Presidente da Associação dos Docentes do Campus de Catalão (ADCAC), Professor Luiz do 23 
Nascimento Carvalho, fizesse um informe referente a assunto de interesse dos professores. Em 24 
votação, a permissão foi aprovada por unanimidade. Passou a palavra ao professor Luiz do Nascimento 25 
para se pronunciar no prazo de dez (10) minutos. Com a palavra, o professor Luiz do Nascimento falou 26 
do desafio de estabelecer diálogo com os associados, ressaltando que no Conselho Gestor seria um 27 
canal importante de iniciar esse diálogo para definir os rumos para a Associação. Solicitou apoio dos 28 
chefes de UAE no sentido de abrir espaço nas reuniões de Unidades e de Cursos para que ele pudesse 29 
conversar com os associados sobre o futuro da Associação. Sugeriu construir uma agenda com as UAE 30 
para apresentar as questões que estão postas para a ADCAC e seus associados. A seguir, o Presidente 31 
da reunião informou que recentemente foi feito o aporte de quinhentos mil reais (R$ 500.000,00) na 32 
conta do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) para a construção da casa do estudante da 33 
Regional Catalão. Ressaltou que é uma quantia pequena, mas que garantirá assinar o contrato com a 34 
empresa licitada, ainda neste ano. Disse que após o aporte, as etapas seguintes são: empenhar, assinar o 35 
contrato, aguardar o prazo que a empresa tem para instalar o canteiro de obras e, então, iniciar a obra 36 
no início do ano. A seguir, o conselheiro Heber Martins informou que na próxima sexta-feira se 37 
encerraria o prazo para realização de ajustes no planejamento orçamentário de 2019. Passou a palavra 38 
ao servidor Sílvio Cezar de Melo, Chefe da Divisão de Compras, que solicitou que as UAE façam os 39 
ajustes necessários para que não haja cortes no orçamento. Informou que uma UAE fez o planejamento 40 
corretamente, três UAE não fizeram nenhum registro e as demais possuem diversas questões a serem 41 
ajustadas. Disse que nesse momento o planejamento tem que ser exatamente como está no orçamento; 42 
não poderá haver remanejamento de rubrica. Alertou que a partir de janeiro já terá que pensar no 43 
planejamento para o ano de 2020 que até março de 2019 deverá estar no Sistema. Se colocou à 44 
disposição das UAE para auxiliar nos ajustes. O conselheiro Alberthmeiry Teixeira falou do evento que 45 
houve aqui na Regional, com a presença do Diretor-Presidente da Serra do Facão S.A. (SEFAC), com 46 
uma carteira de mais de vinte milhões de reais para investir em Catalão, preferencialmente na UFCAT, 47 
estando o mesmo bastante esvaziado. Pediu mais atenção na realização desses eventos, ressaltando, 48 
inclusive, que não tinha representante da Direção. Disse que foi uma situação desagradável, que 49 
gostaria de deixar registrado. O Presidente da reunião esclareceu que a Direção não foi convidada e 50 
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que não sabia do evento. Explicou como funciona a agenda da Direção e que poderá entrar em contato 51 
com a SEFAC e tentar marcar um segundo evento. Disse que a SEFAC é uma parceira da Regional 52 
Catalão e que jamais deixaria de comparecer a um evento se tivesse sido convidado. Disse que entrará 53 
em contato e tentará corrigir o mal entendido. O conselheiro Marco Paulo sugeriu marcar esse segundo 54 
evento no inicio do próximo semestre, justificando que não pode comparecer nesse primeiro por razão 55 
das atividades finais do semestre. O conselheiro Alberthmeiry Teixeira ressaltou que a vontade da 56 
Empresa é priorizar o investimento na UFCAT. A seguir, o Presidente da reunião passou à discussão da 57 
pauta, passando a palavra ao Professor Tércio Alberto dos Santos Filho, coordenador de um projeto de 58 
pesquisa que tem fomento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do 59 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Edital MCTI/CNPq/Universal Nº 60 
01/2016) que trata do monitoramento do espalhamento de poluentes oriundos da atividade de 61 
mineração por meio de uma rede de sensores sem fio ZigBee na região de Catalão. O Professor Tércio 62 
Alberto explicou em que consiste o projeto e que o ponto principal da coleta de dados seria na 63 
Regional Catalão, com uma antena instalada no Bloco  M no Campus 1 e uma antena instalada no 64 
Campus 2. Detalhou que no Campus 2 será necessária uma área de dez metros quadrados (10m²) para 65 
instalar a estação meteorológica e os sensores de coleta de poluentes. Na sequência, o Engenheiro 66 
Lucas Salomão explicou e mostrou no mapa como será a instalação do equipamento, inicialmente, no 67 
Campus 1 que não impactará nenhum curso, uma vez que ficará no telhado do Bloco M e, por fim, no 68 
Campus 2 onde ocupará uma área total de mil metros (1000m) metros numa área de grande 69 
declividade e próxima à mata ciliar, sem perspectiva de construção. O professor Tércio Alberto 70 
justificou que após um ano da instalação da estação meteorológica, esta poderá ser transferida para 71 
outro local, se necessário. Após as explicações, o Presidente colocou em discussão e a seguir colocou 72 
em votação a demanda do espaço no Campus 2 na forma apresentada, que ficou aprovada por 73 
unanimidade. Passou à discussão da nova resolução para afastamento dos servidores técnicos 74 
administrativos em educação (TAE). Propôs ler a resolução e quem tivesse alguma questão a discutir, 75 
faria o destaque para ser discutido ao final da leitura, votando, ao final, em bloco. O Secretário 76 
Administrativo Roberto Ferreira Tavares, presente à reunião, procedeu à leitura a partir do ponto que 77 
não havia sido discutido na reunião anterior. Após a leitura do texto, o Presidente da reunião abriu para 78 
discussão dos destaques. O primeiro destaque apontado por ele foi no artigo 3º, inciso V e no parágrafo 79 
12. Conforme argumentou, o inciso V determinava que um dos critérios da classificação final era o 80 
TAE "...estar aprovado ou cursando uma pós-graduação..." e, no seu entendimento, o prazo constante 81 
no parágrafo 12 não fazia sentido. Sugeriu retirar o inciso V da resolução ou alterar a sua redação. O 82 
conselheiro Geraldo Sadoyama sugeriu que outra alternativa seria alterar o caput do artigo 3º para “A 83 
pontuação da Classificação final considerará...”, mantendo inalterado o inciso V. O conselheiro 84 
Alberthmeiry Teixeira perguntou qual o prazo máximo de afastamento para pós-doutorado e estágio, 85 
que no artigo 1º, parágrafo 4º não cita. A sugestão foi para definir esse prazo e rever a possibilidade de 86 
acrescentar no texto que “o curso deverá ocorrer, preferencialmente, no exterior”. O conselheiro Celso 87 
Vieira destacou o artigo 4º que deveria ter uma regulamentação para o caso de havendo mudança na 88 
chefia da Unidade Acadêmica Especial/Setor/Órgão no inicio do afastamento total a nova chefia não 89 
revogar o documento anterior de autorização. Encerradas as discussões, o Presidente da reunião 90 
encaminhou a aprovação dos artigos nos quais não foi feito destaque, aguardando que a Comissão 91 
proceda à correção dos artigos com ressalvas, ou seja, não serão aprovados, nesta Reunião, o parágrafo 92 
4º do artigo 1º, o inciso V do artigo 3º e o artigo 4º, até que estes sejam reformulados e novamente 93 
discutidos neste conselho. Dessa forma, colocou em votação a Resolução que foi aprovada por 94 
unanimidade, com as devidas ressalvas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze 95 
horas e quarenta e oito minutos (15h48min) e eu, Tânia Maria Tartuci, Secretária dos Órgãos 96 
Colegiados, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim, pelo Presidente 97 
dos trabalhos e pelos demais conselheiros presentes à sua discussão e aprovação. _________________ 98 
Presidente do Conselho: Cláudio Lopes Maia      _____________________ 99 
Conselheiros: 100 
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