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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DIREÇÃO - REGIONAL CATALÃO

OFÍCIO Nº 2/2019/DIR-RC/RC/UFG

Processo nº 23070.009196/2019-98

Catalão, 05 de abril de 2019.

 

À Coordenação do Curso de Educação Física da UFG/Regional Catalão

 

Assunto: Resposta ao Ofício SEI 10

 

Senhora Coordenadora,

 

A Direção da UFG/Regional Catalão, reafirma o seu compromisso com o diálogo e com as negociações para o
atendimento da pauta apresentada, reivindicações históricas e emergenciais do Curso de Educação Física.

Compreendemos a pertinência das propostas, muitas delas que se acumulam há anos sem nenhuma solução, e
estamos dispostos a buscar alternativas, frente a conjuntura vigente, para o seu pleno atendimento.

O compromisso com o diálogo está expresso nas respostas e propostas feitas através do documento apresentado na
reunião realizada dia 21 de março de 2019, discriminadas no Ofício SEI 1, e agora nesta nova fase da negociação,
fruto da pauta recebida na reunião do dia 28 de março de 2019 e formalizadas no Ofício SEI 10.

Apresentamos a seguir o cronograma de atendimento e negociações para a efetivação dos pedidos.

 

1. Pautas Históricas 1 e 2

 

a) Imediatamente sabedores da solicitação de audiência com o Reitor Edward Madureira Brasil entramos em
contato com a Chefia de Gabinete da Reitoria da UFG, e posteriormente com a Vice-Reitora Sandramara Matias
Chaves, que informou da missão que o Reitor cumpre nos Estados Unidos da América, viagem que tem data
prevista de retorno em 08/04/2019. A ausência do Reitor no país impede a realização imediata da reunião, contudo
a Vice-Reitora ressaltou a concordância da Reitoria com a reunião e o pleno atendimento da solicitação com o
agendamento assim que Reitor volte ao Brasil.

b) A Direção da Regional se compromete com a defesa da inclusão das demandas históricas da Educação Física no
PDI da UFCAT. Cumpre informar que a confecção do PDI ocorre somente após a nomeação da reitoria pró-
tempore da UFCAT.

c) A Direção Regional compromete-se com o apoio na preparação do projeto do centro esportivo para a captação
de emendas parlamentares. As plantas do novo prédio deverão ser elaboradas por empresa contratada para tal fim,
através de processo licitatório. Imediatamente à contratação da empresa terá início a elaboração dos projetos de
arquitetura e complementares.

Concomitante, a Direção em contato com o SEINFRA/UFG, já acertou a possibilidade de uso de uma planta de um
prédio construído em Goiânia, entendemos que a planta em questão pode atender a necessidade de um parâmetro
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financeiro para obra e garantirmos celeridade no processo de busca de emendas parlamentares.

d) O compromisso de “garantir ações junto aos deputados federais e estaduais como Rubens Otoni” já foi
plenamente atendida e continuará sendo de acordo com cronograma acertado na audiência com o Deputado Federal
Rubens Otoni. No último sábado, dia 30 de março, a Direção da Regional disponibilizou veículo oficial para a
participação de docentes e discentes do Curso de Educação Física numa reunião em Goiânia com o Deputado
Rubens Otoni, na ocasião esteve presente o Vice-Diretor da Regional Catalão. Na audiência com o deputado, foi
apresentado pelo curso a demanda da construção do prédio da Educação Física. O Vice-Diretor da Regional
apresentou ao deputado o compromisso da Direção Regional com a reivindicação do curso da Educação Física e o
empenhou nos esforços para o atendimento do pleito. Na ocasião ficou agendada uma visita do deputado Rubens
Otoni a Regional Catalão para conhecer as necessidades da UFCAT, assim como do curso de Educação Física. O
compromisso do deputado foi com o agendamento nos próximos 30 dias. Ficou acertado entre a comissão da
audiência e a Direção da Regional, que frente aos compromissos agendados naquela audiência, aguardaremos a
visita do Deputado Rubens Otoni nos próximos trinta dias e só após este evento agendaremos novas audiências
com outros parlamentares.

 

Cronograma Pauta Históricas 1 e 2

Reivindicação Encaminhamentos Data Prevista

Agendamento
Audiência
Reitor

Solicitada audiência. Data
marcada, com base na volta
do Reitor de uma viagem
internacional

10/04/2019 – Para

o agendamento

Inclusão do
Prédio da
Educação
Física no PDI

Acordo com a proposta O atendimento depende da confecção do PDI, que só é possível de
definir com a nomeação do/a Reitor/a Pró-tempore

Projeto do
Centro
Esportivo

Proposta em atendimento 17/04/2019 – Consulta ao SEINFRA sobre possibilidades de projetos
já executados

Ações junto a
Parlamentares

Parte atendida e
cronograma em execução
conforme acordo com o
deputado

30/03/2019 – Participação, compromisso e viabilização das
condições para a audiência com o Deputado Rubens Otoni atendidos
nesta data,

30/04/2019 – Compromisso de visita do Deputado Rubens Otoni a
UFCAT, em especial ao curso de Educação Física, para posteriores
agendamento de outros parlamentares (Estratégia acertada entre a
Direção e comissão de visita).

 

2) Pauta Emergencial 1 e 8

 

a) Com a aceitação da proposta de rompimento de contrato com a empresa de reforma, imediatamente foram
iniciados os trâmites para execução da medida. No dia 25/03/2019 já foi enviado o Aviso de Recebimento (AR)
com o ofício SEI 02/2019 CAF/RC/UFG que informa o rompimento do contrato de reforma pelo não atendimento
pela empresa da cláusula que estabelece a garantia e qualidade da obra.
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b) Entrada do DINFRA já foi imediatamente atendida, o setor iniciou alguns trabalhos na obra para execução de
partes da reforma, visando a entrada da empresa responsável pela parte elétrica e gesso. Foi realizada uma limpeza
geral, reparos no telhado e fechamentos de alvenaria. A equipe de engenharia está no processo de levantamento dos
materiais, serviços e orçamentos ainda restantes para que sejam realizadas dispensas e contratações. O DINFRA já
está na fase de coleta de orçamentos para os serviços que não serão realizados pela equipe.

c) Após uma análise de aquisição e/ou construção de uma tenda circense, acredita-se que a cobertura da quadra e a
construção do almoxarifado anexo seria mais viável. Para tanto, deve ser executada por obra licitada e com
orçamento definido. A Direção se compromete com a confecção do projeto para o atendimento das duas medidas e
com o apoio, no Conselho Gestor, da defesa de disponibilização de orçamento para realização das obras.

 

Cronograma Pauta Históricas 1 e 8

Reivindicação Encaminhamentos Data Prevista

Rompimento do
Contrato

Atendida. Cronograma em
execução.

29/03/2019 – Início dos procedimentos de rompimento, com o
envio de AR comunicando a empresa da medida.

30/04/2019 – Prazo estimado para finalização do processo.

Equipe do
DINFRA assumir a
obra

Atendida. Cronograma em
execução

29/03/2019 – DINFRA iniciou os trabalhos na reforma.

15/07/2019 – Prazo de Entrega da obra

Almoxarifado e
cobertura da quadra Proposta em atendimento. 10/04/2019 – Agendamento de reunião com o setor de

engenharia para confecção das plantas e orçamento da obra.

Aquecimento da
Piscina

Construção de projeto de
extensão via FUNAPE 26/04/2019 – Reunião com professor Heber e Roselma

 

3) Pauta Emergencial 2

 

a) Atendimento imediato da destinação de duas salas no Bloco Didático I. O curso de Educação Física está
autorizado a ocupar as salas 310 e 311, estas salas são um acréscimo das que já foram cedidas ao curso, no caso, a
sala 101 no Bloco Didático I, duas salas no Prédio da Biblioteca, uma sala no Campus II e sala 116 no Prédio
Administrativo, a serem ocupadas pelo curso de educação física durante o período de reforma do bloco D. Não há
possibilidade de alocação de mais salas nos Blocos Didáticos, pois todas estão ocupadas por atividades de ensino.
As salas 102 e 201 que foram indicadas como abrigando “equipamentos que, em nosso ponto de vista, podem ser
realocados em outro lugar, ainda que temporariamente”, na verdade tem outro destino. A sala 102 é um laboratório
de práticas da Educação do Campo e a sala 210 e um laboratório de informática da Unidade Acadêmica Especial
de Educação, todas estas foram alocadas para estes cursos no ano de 2017.

b) A solicitação de duas salas definitivas no IBIOTEC, como informado na reunião do dia 28 de março de 2019, é
uma medida que não depende de decisão tomada pela Direção da Regional Catalão, contudo, comprometemos a
intermediar junto a Unidade a apresentação da solicitação e, no último dia 1º de abril de 2019, foi feita uma reunião
da Direção da Regional com a Chefia do IBIOTEC e apresentamos a demanda. Na reunião ficou definido que a
Chefia convocará o Colegiado da Unidade para analisar a solicitação.
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c) Reafirmamos a disponibilidade de espaços no Ginásio Internacional de Esporte para o atendimento emergencial
do curso. Entendemos que as instalações são próprias para diversas atividades desenvolvidas pelo curso,
lembrando que nossa proposta sempre foi em caráter emergencial, visando o atendimento com laboratórios
especiais.

Cronograma Pauta Emergencial 2

Reivindicação Encaminhamentos Data Prevista

Salas nos Blocos
Didáticos

Parte atendida. Não há
possibilidade de indicação

 

30/03/2019 – Manutenção da destinação de salas no campus II,
Biblioteca, Prédio Administrativo e Bloco Didático.

02/04/2019 – Indicação das salas 310 e 311 para ocupação
imediata.

Solicitação de
salas no IBIOTEC

Atendida – Posição final
depende do IBIOTEC

02/04/2019 – Reunião com Diretor do IBIOTEC

15/04/2019 – Convocação do Colegiado para análise da
demanda.

Ginásio
Internacional de
Esportes

Atendida. 01/04/2019 – Liberação para ocupação de espaços no Ginásio
Internacional de Esportes.

 

4) Pauta Emergencial 3, 4, 5, 6 e 7

 

a) Pauta 3: Comprometemos com a “normalização da FG” retirada do curso no ano de 2014. Desde fevereiro de
2019 a CDIRH emitiu expediente ao DP da UFG para a designação de FCC para a Coordenação do Curso de
Educação Física. O atendimento pleno depende da reunião com a Reitoria da UFG.

b) Pauta 4: O quadro de técnicos federais na Regional Catalão é muito pequeno e não atende demandas básicas dos
cursos. A saída do técnico federal do Curso de Educação Física foi um acordo feito entre a Direção e a
Coordenação do Curso a época, quando foi garantido um técnico terceirizado e a reposição do técnico da
prefeitura, que foi retirado do curso em fevereiro de 2017, configurando-se esta também numa demanda histórica
que foi atendida por esta Direção antes mesmo da apresentação desta pauta. A destinação de técnicos passa por
disponibilidade no quadro efetivo e negociação com os técnicos da Regional para a mudança de destinação,
estamos no andamento destas duas prerrogativas. Comprometemos com a alocação de um técnico federal para o
curso de Educação Física, pauta que será atendida de acordo com o cronograma abaixo.

c) Pauta 5: Em relação a limpeza dos laboratórios e espaços da Educação Física o cronograma da limpeza e formas
de garantia da qualidade do serviço será executado conforme descrito no documento anexo.

d) Pauta 6: Agendamento de reunião com a CDIRH para o tratamento dos termos da “usabilidade do Complexo
Esportivo (…)” sem burocratização. Nesta reunião será apresentada uma proposta de uso, levando em conta os
aspectos acadêmicos e normas de segurança a serem acertadas com o curso.

e) Pauta 7: Entendemos que a pauta 7 esta garantida no agendamento da reunião com a Reitoria, contudo,
independente da customização apresentamos medidas para que os professores vinculados a prefeitura não fiquem
prejudicados no registro de suas atividades.
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Cronograma Pauta Emergencial 3, 4, 5, 6 e 7

Reivindicação Encaminhamentos Data Prevista

Normalização
da FG

Proposta em
atendimento.

10/04/2019 – Para

o agendamento com a reitoria

Indicação de
Técnico Federal

Proposta em
atendimento.

30/04/2019 – Educação Física será prioridade na realocação de técnicos na
instituição. Prazo limite para negociações internas de destinação.

Caso estas tratativas não surtam efeito a destinação do técnico dependerá
das vagas UFCAT.

Limpeza
Espaços Atendida. 05/04/2019 – Envio ao curso do cronograma de limpeza, assim como canais

de reclamação.

Usabilidade dos
Espaços

Proposta em
atendimento. 10/04/2019 – as 14h reunião para discutir termos de uso, sala 104 bloco L.

Customização
Sistema

Proposta em
atendimento.

14/04/2019 – Proposta de registro atividades de extensão e pesquisa para
professores da prefeitura.

10/04/2019 – Agendamento da reunião com Reitoria para tratar da
customização.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Roselma Lucchese, Diretor, em 05/04/2019, às 12:27, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0596368 e o código CRC AB9C836B.
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