
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ

ATA Nº. 007/2019/REJ/UFG – CONSELHO GESTOR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ

REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2019.

PROCESSO SEI N.º 23070.030521/2019-81

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove às quatorze horas e doze minutos

reuniram-se no Auditório Maior – Campus Jatobá Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, sob a

presidência do Prof. Fernando Paranaiba Filgueira, Vice-Diretor da Regional Jataí da Universidade Federal

de Goiás, os membros do Conselho Gestor da Regional Jataí: Prof. Amílcar Vidica Barcelos, Coordenador de

Desenvolvimento Institucional  e  Recursos Humanos; Prof.ª  Cecília de Castro Bolina,  Representante dos

Professores; Prof.ª Cecília Nunes Moreira, Coordenadora de Pesquisa e Inovação; Prof. Christiano Peres

Coelho, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas; Prof. Daniel Cortes Bereta, Chefe da

Unidade  Acadêmica  Especial  de  Ciências  da  Saúde;  Técnico  Administrativo  Dênis  Junio  de  Almeida,

Representante  do  Órgão  Suplementar/Biblioteca;  Prof.  Diego  Augusto  Diehl,  Subchefe  da  Unidade

Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas; Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Chefe da Unidade

Acadêmica  Especial  de  Ciências  Exatas;  Prof.  Marcos  Wagner  de  Souza  Ribeiro,  Coordenador  de

Administração e Finanças;  Técnico Administrativo Massoiacy Pereira Marques,  Representante do Órgão

Administrativo CEGEF (Centro de Gestão do Espaço Físico); Técnica Administrativa Patrícia Rosa de Assis,

Representante  dos  Técnicos  Administrativos;  Prof.  Raimundo Agnelo  Soares  Pessoa,  Chefe  da Unidade

Acadêmica Especial  de Ciências  Humanas e Letras;  Técnica Administrativa  Silviany da Silva Coutinho

Guimarães,  Representante  dos  Técnicos  Administrativos;  Prof.ª  Sandra  Aparecida  Benite  Ribeiro,

Coordenadora de Graduação; Prof.ª Vera Lúcia Banys, Coordenadora de Pós-graduação; Prof.ª Vera Lúcia

Dias da Silva, Coordenadora de Assuntos da Comunidade Universitária; Representantes com direito a Voz:

Prof.  Doughlas  Regalin,  Diretor  do  Hospital  Veterinário  e  o Discente  João  Elias  Silva  Damasceno,

Representando  o  DCE  (Diretório  Central  dos  Estudantes).  Primeiro  Ponto  da  Pauta:  Informes  da

Presidência –  Primeiro  Informe:  O  Presidente  informou  que  o  Prof.  Alessandro  Martins  não  estava

presidindo a reunião, devido à necessidade de uma viagem à Brasília. Em seguida o Presidente solicitou a

inserção pautas da Comissão Eleitoral: Definição da comissão de ética e Inserção do debate entre chapas no

calendário acadêmico 2019.2, o Presidente solicitou que fosse inserido como primeiro ponto. O Prof. Diego

Augusto Diehl informou que na data de hoje as dez horas da manhã foi publicada a relação das chapas

inscritas e que tinha o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para impugnação. As chapas inscritas foram: Somos

todos UFJ: Américo Nunes da Silveira Neto (diretor) e Giulena Rosa Leite (vice-diretora) e Universidade-

movimento: Helga Maria Martins de Paula (diretora) e Érico Douglas Vieira (vice-diretor). Falou ainda sobre

o cronograma e que na segunda-feira inciará o período de campanha eleitoral.  Inserção de pauta: Inserção

do debate entre chapas no calendário acadêmico 2019.2 – O Prof. Diego Augusto Diehl disse que quanto

a data que estava programado o debate, ele gostaria de verificar a possibilidade de fazer constar essa data no
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calendário acadêmico do semestre. O Presidente passou a palavra para a Coordenadora de Graduação, Prof.ª

Sandra Aparecida Benite Ribeiro, a professora disse que acreditava que não era plausível a alteração, pois

teria que ser apreciada no CEPEC por ser uma resolução e não teriam tempo hábil para isso. O Presidente

disse  que  normalmente  os  debates  ocorriam  no  período  noturno  e  os  cursos  poderiam  verificar  a

possibilidade de dispensa das aulas, ele solicitou às Chefias das Unidades para que levassem esse informe

para discussão junto as coordenações.  Inserção de pauta:  Definição da comissão de ética, para auxiliar a

comissão  eleitoral  no  dia  19  (dezenove)  de  setembro,  a  formação  seria  com um representante  de  cada

categoria: Docentes, Discentes e Técnicos Administrativos e sem vínculo com as chapas. Após discussões

quanto a comissão de ética, foi feito o encaminhamento de que os nomes seriam encaminhados à Secretaria

Executiva até o dia 06 (seis) de setembro, sendo um docente, um discente e um técnico administrativo, caso

sejam indicados mais de um por categoria a definição será de responsabilidade da Comissão Eleitoral. Em

votação esse encaminhamento foi aprovado com o registro da unanimidade dos votos. Os próximos dois

pontos foram relatados em bloco: Segundo Ponto da Pauta: Processo 23070.006026/2019-51 – MINTER

– Convênio entre a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Estadual de Campinas, visando à

realização do Mestrado Interinstitucional em Ciências da Cirurgia, relatado pela Conselheira Prof.ª Vera

Lúcia  Banys,  com  parecer  favorável.  Terceiro  Ponto  da  Pauta:  Processo  23070.006027/2019-04 –

DINTER – Convênio entre a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Estadual de Campinas,

visando à realização do Doutorado Interinstitucional em Ciências da Cirurgia, relatado pela Conselheira

Prof.ª Vera Lúcia Banys, com parecer favorável. O Prof. Daniel Cortez Beretta parabenizou a Prof.ª Vera

Lúcia Banys pelo trabalho que foi um sucesso na unidade de saúde. Em votação os dois pareceres favoráveis

foram  aprovados  com  o  registro  da  unanimidade  dos  votos.  Quarto  Ponto  da  Pauta:  Processo

23070.006933/2019-09  –  Criação  do  Curso  e  aprovação  do  Regulamento  Específico  do  Curso  de

Especialização em Educação Infantil, da Unidade Acadêmica Especial de Educação, da Regional Jataí,

relatado pela Conselheira Prof.ª Vera Lúcia Banys, com parecer favorável. Em discussão, o Prof. Giovanni

Cavichioli Petrucelli disse que ele tinha uma preocupação, pois ocorreu um problema recente com a Unidade

Acadêmica Especial de Educação quanto as disciplinas ofertadas pela unidade, então ele gostaria de uma

garantia quanto a isso, disse que era importante uma especialização, mas era importante ter garantia que os

cursos de graduação funcionarão, disse que não era contra a pós-graduação, mas tinha que ter garantia de que

os cursos de graduação não serão prejudicados. A Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro disse que fazia

coro  a  fala  do  Prof.  Giovanni  Cavichioli  Petrucelli,  disse  que  quando foram passar  aqui  um Curso  de

Doutorado, ela votou contrário, concorda que o curso tem que crescer, disse que o perfil da unidade mudou

muito  e  com o  início  do  Curso  de  Mestrado  eles  não  conseguiram mais  arcar  com as  disciplinas  dos

bacharelados e que os docentes dessa unidade tem uma carga horária alta. A Professora falou ainda que o

Curso de Psicologia tinha que criar a licenciatura, mas não sabiam se teriam apoio da unidade, disse que a

Educação tinha uma carga horária muito alta com a graduação e mestrado e finalizou dizendo que não

conseguiu entender pois era um problema que estava sendo criando para a graduação e que continuava sem

solução. O Prof. Daniel Cortes Beretta disse que concordava com os professores Giovanni e Sandra e falou
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que a discussão sobre falta de professores, carga horária, oferta de disciplinas necessitaria de uma discussão

muito maior e que não cabia nesse conselho, para que entendesse melhor o processo que já deveria ter mais

ou menos dez despachos e quatro pareceres. Mas resumindo, a Unidade Acadêmica Especial de Ciências da

Saúde foi a mais prejudicada nesse processo, talvez por ser a maior. Prosseguiu dizendo que no momento que

o Curso de Pedagogia falou que não ministraria as aulas, o motivo foi a sobrecarga horária e que então ficaria

meio esquisito agora abrir um curso de pós-graduação, tendo um professor substituto deles para ministrar as

aulas na graduação, professor esse que está lotado na saúde. Falou que a pós-graduação aumentará a carga

horária,  mas  se  estavam tão  cheios,  não  tinham professor  e  tinham que  utilizar  substituto,  isso  ficava

esquisito. Disse mais uma vez que concordava com os professores Giovanni e Sandra, que não estavam aqui

para limitar nada, mas não poderiam favorecer um em detrimento de outro. a Prof.ª Vera Lúcia Banys disse

que não existe um nível de maior importância entre a graduação, o lato sensu ou stricto sensu, todos tinham

seu lugar, disse que achava que deveria ser conversado com o grupo uma forma de manter essa proposta

desde que não houvesse prejuízo para a graduação. Pois, a maior parte dos lato sensu dentro da universidade

eram oriundas de demanda pública e deveriam ser atendidas,  a universidade não poderia se recusar em

atender uma demanda pública. Disse que tinham que discutir e que o curso não deveria vetado, deveria ser

adequado. O Presidente disse que em conversa com a Prof.ª Suely dos Santos Silva ela comentou sobre a

importância  dessa  especialização,  que  é  realmente  uma  demanda  da  sociedade  e  as  turmas  sempre  são

lotadas. O Prof. Amílcar Vidica Barcelos disse que para solucionar a questão de substituto o Pró-reitor teve

que  arrumar  uma  vaga  de  Goiânia  para  Jataí.  Falou  sobre  a  comissão  da  regional  que  estuda  sobre  o

dimensionamento e que esse dimensionamento necessita de ser realizado para todos os servidores docentes e

técnicos e que isso ocorrerá em todo o país, era uma necessidade. Disse ainda que a questão do substituto que

atende as disciplinas era uma vaga provisória que foi liberada por Goiânia, então o problema ainda não foi

resolvido. A Prof.ª Sandra Aparecida Benite Ribeiro disse que com relação a carga horária dos docentes

foram avaliadas via SIGAA, pois ela não tinha acesso ao SICAD, disse que solicitou a carga horária no

SIGAA dos docentes em pós-graduação, mas na questão de carga horária a média dos cursos era a mesma

nas unidades e por outro lado tinha que avaliar a demanda da comunidade que procurava muito o Curso de

Pedagogia. Então seria bom aprovar a criação condicionada, disse que aprovaria esse encaminhamento. O

Presidente disse que então a proposta da Prof.ª Vera Lúcia Banys era de aprovar a criação e o regulamento do

curso, condicionada ao compromisso do curso de manter todas as disciplinas que ministravam atualmente na

graduação. Em votação foi aprovada a criação do curso e regulamento, condicionados ao compromisso do

curso  de  manter  todas  as  disciplinas  que  ministravam  atualmente  na  graduação,  com  o  registro  da

unanimidade dos votos. Quinto Ponto da Pauta: Processo 23070.030522/2019-26 – Criação de Núcleo de

Estudos  Afro-Brasileiros  e  Indígenas  da  Universidade  Federal  de  Goiás  –  Regional  Jataí

(NEABI/UFG/BR) e Regulamento Específico, relatado pelo Conselheiro Prof. Raimundo Agnelo Soares

Pessoa. A pedido do relator o processo foi retirado de pauta. Sexto Ponto da Pauta: Programa FUTURE-

SE – O Presidente falou sobre a solicitação do Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, para que o assunto

fosse discutido e em seguida iniciou uma apresentação sobre o Future-se, com o histórico sobre o assunto:
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Uma primeira e mais reservada apresentação foi dirigida pelo Sr. Secretário do Ensino Superior a reitores das

universidades  e  institutos  federais,  o  programa  foi  apresentado  pelo  secretário  de  Educação  Superior,

Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, e também pelo ministro da Educação, Abraham Weitraub. Foi conhecida a

minuta de um projeto de lei, com a abertura de consulta pública e a informação de que será encaminhada ao

Congresso Nacional. Em seguida falou que a Reitoria convidou Pró-reitores, Diretores de Regionais e de

Unidades Acadêmicas e passou as seguintes informações: Citou que a ANDIFES não participou da proposta

do Projeto FUTURE-SE; Solicitou discussão na Comunidade; Apontou que ANDIFES/Reitores acreditam na

importância de uma ação junto ao Legislativo/Câmara dos Deputados e Senado Federal. Informou que nos

dias 25 e 26 de julho, teve lugar, em Vitória (ES), a 176ª Reunião do Conselho Pleno da ANDIFES. Dessa

reunião, resultou esta carta de Vitória: “Disponível esse material, o debate teve início em todo país. Dessa

forma, em nosso Conselho Pleno, dirigentes debateram e trouxeram muitos questionamentos. Naturalmente,

foi reiterado diversas vezes o quão delicado é travar tal debate sem garantia de recursos suficientes para os

próximos meses. Em 10 de julho do corrente ano, a Andifes já oficiara ao Excelentíssimo Senhor Ministro da

Educação sobre a preocupante situação orçamentária e financeira que atravessam as universidades federais

(Ofício Andifes  no 094/2019).  E a  Comissão de Orçamento da Andifes manifestou-se em Vitória  sobre

iminente  colapso  orçamentário  do  sistema:  “Com  a  manutenção  pelo  governo  federal  do  bloqueio

orçamentário, muitas das Universidades ficarão, dentro de poucos dias, impossibilitadas de (a) pagar suas

despesas contínuas, como conta de energia elétrica; (b) honrar com os contratos de serviços terceirizados,

como os de vigilância e limpeza; (c) comprar materiais, como os necessários para o funcionamento cotidiano

de salas de aula e laboratórios.” eita a ressalva de que elementos interessantes do programa não são novos e

antes reconhecem o que já se pratica virtuosamente no ambiente e no contexto da legislação de nossas

universidades,  alguns  elementos  novos  não  parecem  interessantes.  Foram  questionados,  assim,  pontos

específicos  do  Programa  FUTURE-SE.  Por  exemplo,  com a  exigência  de  firmar-se  contrato  de  gestão

abrangente  com uma  Organização  Social,  as  universidades  ver-se-iam profundamente  atingidas  em sua

autonomia  administrativa  e  de  gestão  financeira  e  patrimonial,  e  mesmo  em  sua  autonomia  didático-

científica, em conflito com o artigo 207 da Constituição Federal de 1988. Outro exemplo: a proposta de

constituição  de  um Fundo  de  Investimento  sugere  um descompromisso  crescente  com o  financiamento

público do ensino superior, no que atentaria contra no artigo 55 da LDB (Lei No 9.394, de 20/12/1996),

segundo o qual: “Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para

manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas”.Muito a debater,

muito a esclarecer. Como é de nossa tradição, não apreciaremos de forma açodada proposta dessa magnitude

e de impacto tão estruturante.  O diálogo e a argumentação são nossos elementos,  e caracterizam nossa

postura diante de autoridades e membros da academia. A ANDIFES sabe então que, no tempo próprio e com

a urgência de cada instituição, cada um dos nossos Conselhos Universitários, a quem cabe deliberar sobre a

adesão ou não a programas desse porte, não deixará de travar o debate mais aprofundado e cuidadoso. Nesse

sentido, também a ANDIFES realizará seminários, com todos os envolvidos, para debate de todos os seus

aspectos e consequências. Em seguida apresentou sobre o Relatório da Reunião da Frente Parlamentar pela
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Valorização das Universidades Federais: Encaminhamentos sobre o Programa FUTURE-SE: Articular que

sua tramitação passe pelas comissões permanentes da Câmara e do Senado, garantindo o amplo debate e

fortalecendo o  papel  do  parlamento;  Buscar  junto  ao  MEC a  ampliação  do  prazo  em que  o  Programa

encontra-se em consulta pública; Organizar um seminário nacional sobre as perspectivas do ensino superior

público,  levando em consideração  as  contribuições  das  Universidades  Públicas  para  o  desenvolvimento

nacional através da educação, ciência e tecnologia; Articular reunião de entidades representativas com o

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Sobre o CONTIGENCIAMENTO de recursos: Solicitar junto ao MEC

o cumprimento do acordo oriundo do PLN 4/19, restituindo recursos bloqueados pelo MEC junto as IFES.

Andifes  e  parlamentares  solicitam ao  MEC o fim do bloqueio  Para  entender  o  contexto  da  reunião,  é

importante recuperar a informação de que, por ocasião da votação do Projeto de Lei do Congresso Nacional

nº  4,  de  2019  (PLN  4),  que  suplementava  o  orçamento  da  União  em  mais  de  R$  200  bilhões,  os

parlamentares, após consulta ao Palácio do Planalto e ao Ministério da Economia, fizeram um acordo entre

situação e  oposição para  colocar  em pauta  e  aprovar  o referido projeto de lei,  com o compromisso do

Governo com o desbloqueio de R$ 1 bilhão para as universidades federais, além de recursos para o programa

Minha Casa Minha Vida, para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e

para a transposição do Rio São Francisco.  O PLN e o acordo,  com o aval  do deputado Rodrigo Maia,

presidente da Câmara dos Deputados, foram submetidos e aprovados em votação histórica com unanimidade

entre  os  presentes.  Portanto,  essa  parte  do  acordo  foi  cumprida.  Na  reunião  do  dia  13/8,  todos  os

parlamentares afirmaram a necessidade de tratar com o Governo o cumprimento do acordo, em especial a

parte referente ao MEC: o desbloqueio pactuado. O ministro reconheceu que a situação econômica do país

exigiu um contingenciamento que limitou as ações no MEC e nas universidades. Mas disse também que a

arrecadação superior no mês de agosto, juntamente com o recebimento de dividendos por parte do Governo

Federal, permitirá um desbloqueio a partir do mês de setembro. Ele não soube dizer se a LOA 2019 será

100% executada. Em seguida o CONSUNI divulga nota sobre o programa Future-se (dia 26), a primeira

reunião do semestre no Conselho Universitário da Universidade Federal de Goiás (Consuni/UFG), realizada

na última sexta-feira (23/8), foi marcada pela discussão do programa Future-se, proposto pelo Ministério da

Educação (MEC) para as universidades. Uma comissão formada por membros do Consuni, da reitoria da

UFG, dos sindicatos de professores e técnicos administrativos (Adufg e Sint-IfesGO), do Diretório Central

dos Estudantes (DCE) e da Associação de Pós-Graduandos (APG) elaborou uma nota sobre o programa: A

presente minuta de projeto de Lei foi elaborada de forma unilateral, desconsiderando o processo democrático

de consulta às universidades e segmentos universitários, aos reitores, associações, sindicatos ou mesmo a

entidades da sociedade civil. Em assim sendo, consideramos que: 1) O debate público é indispensável e deve

partir, a princípio e fundamentalmente, da realidade orçamentária atual de contingenciamento de recursos, o

que inviabiliza o pleno desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão nas universidades públicas,

sendo estas imprescindível e fundamental patrimônio do povo brasileiro. Assim, não se pode discutir o futuro

das IFES sem antes enfrentar os desafios do presente cuja realidade é dramática em razão do bloqueio de

30%  de  seus  recursos  orçamentários  associados  a  custeio  e  capital.  2)  Ao  apresentar  a  finalidade  do
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Programa,  afirma-se  que  uma  das  pretensões  é  fortalecer  a  "autonomia  financeira"  da  Universidade.

Entretanto, apontamos que a Constituição Federal, em seu Artigo 207, afirma a Universidade como tendo

"autonomia de gestão financeira". Apontamos ainda o Artigo 211 da Constituição, onde se afirma que a

União "financiará as instituições de ensino públicas federais" e por fim, o Artigo 55 da Lei de Diretrizes e

Bases  da  Educação  (LDB),  onde  se  estabelece  que  a  União  "deve  assegurar  recursos  suficientes  para

manutenção e desenvolvimento das instituições de ensino superior por ela mantidas". Portanto, a autonomia

é de "gestão financeira" e não "financeira",  sendo responsabilidade constitucional  da União o aporte de

recursos financeiros suficientes para sua manutenção e desenvolvimento. Estes são pontos inegociáveis. 3)

Ao  apresentar  os  compromissos  da  Universidade,  quando da  sua  adesão  ao  Programa,  afirma-se  que  a

Universidade se compromete a assinar um Contrato de Gestão com uma Organização Social – previamente

contratada  por  um  Ministério  -  para  atuar  na  Universidade  em  três  eixos:  "gestão,  governança  e

empreendedorismo";  "pesquisa  e  inovação";  e  "internacionalização".  Apontamos  o  Artigo  207  da

Constituição Federal que estabelece as Universidades como detentoras de "autonomia didático-científica,

administrativa e de gestão patrimonial, obedecendo ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa

e  extensão".  Portanto,  a  Universidade  tem  a  prerrogativa  constitucional  de  efetivar  a  sua  gestão

autonomamente nos aspectos didático-científicos, zelando pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e

extensão, não podendo compartilhar essas funções com Organizações Sociais, que são "pessoas jurídicas de

direito  privado".  Este  ponto  é  igualmente  inegociável.  Em  face  destas  considerações,  o  Conselho

Universitário  da  Universidade  Federal  de  Goiás  se  manifesta  contrário  ao  FUTURE-SE,  nos  termos

apresentados no anteprojeto, bem como a quaisquer projetos que possam vir a comprometer a autonomia

universitária, firmada e garantida pela Carta Magna. O Conselho Universitário se compromete ainda com o

aprofundamento  do  estudo,  promoção  de  discussões  e  debates  democráticos  em todos  os  segmentos  e

instâncias da universidade, sobre qualquer proposta que possa aprimorar a sua atuação acadêmica e o seu

compromisso com a sociedade. O Ministério da Educação explicou o FUTURE-SE aos Deputados Federais,

conforme notícia divulgada na página do Ministério:  “Guilherme Pera,  do Portal  MEC -  O ministro da

Educação, Abraham Weintraub, recebeu nove deputados em seu gabinete nesta terça-feira, 27 de agosto, para

apresentar o Future-se. O programa pretende dar maior autonomia a universidades e institutos federais por

meio do fomento à captação de recursos próprios e ao empreendedorismo. A reunião é mais uma do MEC

para assegurar o diálogo. A pasta tem recebido reitores e parlamentares para apresentar a proposta, que está

em consulta pública até quinta-feira, 29. As sugestões da população serão compiladas para aperfeiçoar a

proposta normativa a ser enviada para o Congresso Nacional. Weintraub negou que haverá a privatização das

instituições federais de educação superior e enfatizou que a iniciativa não é algo inventado, sem referências.

“A gente não está inventando a roda. Estamos pegando o modelo de universidades públicas lá de fora e

adaptando a legislação brasileira”, disse. “Lá fora, nas universidades públicas, de 30% a 70% das receitas

vêm da iniciativa privada”, continuou. A conversa teve como foco a parte financeira, o coração do projeto.

Há a previsão de um funding (recursos oriundos de várias fontes) de mais de R$ 100 bilhões. Metade dos

recursos será proveniente do patrimônio da União. O restante tem como fontes Fundos Constitucionais (R$
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33 bilhões), Leis de Incentivos Fiscais e depósitos à vista (R$ 17,7 bilhões) e recursos da Cultura (R$ 1,2

bilhão).  Os  valores  poderão  ser  acessados  por  empresas  juniores,  agências  de  inovação  e  parques

tecnológicos. O objetivo do MEC é fazer parte desse retorno ser destinado para as universidades e institutos

federais, criando uma cultura empreendedora. Para o secretário de Educação Superior, Arnaldo Lima, com o

funding, será criado uma espécie de “círculo virtuoso do investimento”, pois uma parte da riqueza retornará

para o ambiente acadêmico, como uma espécie de royalties incidentes sobre o faturamento das ações bem-

sucedidas. Participaram da reunião os deputados Átila Lira (PSB-PI),  Carlos Jordy (PSL-RJ), Domingos

Sávio (PSDB-MG),  Gastão  Vieira  (Pros-MA),  Hildo  Rocha (MDB-MA),  João Carlos  Bacelar  (PL-BA),

Otoni de Paula (PSC-RJ), Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC), Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

Pelo MEC, além do ministro e  do secretário de Educação Superior,  compareceu o secretário-executivo,

Antonio Paulo Vogel. O Presidente finalizou falando sobre as Universidades Federais que já se manifestaram

sobre o future-se. O Presidente comunicou aos conselheiros que o Discente João Elias Silva Damasceno

estava no Conselho Gestor representando o DCE (Diretório Central dos Estudantes) e deu boas vindas ao

Discente.  Após várias discussões sobre o assunto o Presidente solicitou que os conselheiros levassem o

assunto para discussão junto aos pares e disse que solicitaria a Reitoria a realização de uma assembleia sobre

o assunto em Jataí, os conselheiros concordaram.  Sétimo Ponto da Pauta: Outros assuntos. O  Discente

João Elias  Silva Damasceno informou que no mês passado ele foi  eleito Presidente  do DCE (Diretório

Central dos Estudantes), disse que foram duas chapas e que tiveram um número reduzido de votos. Disse

ainda  que  no  próximo  sábado  será  aprovado  o  estatuto  do  diretório  e  após  isso  se  fazia  necessária  a

representação do DCE (Diretório Central dos Estudantes) nas instâncias da instituição. O Prof. Raimundo

Agnelo Soares Pessoa disse que já passaram para o segundo semestre do ano e que achava que deveria

começar uma discussão nas unidades e departamentos sobre o orçamento para o próximo ano, pois quando

chega janeiro, fevereiro e março já falavam que não tinha mais tempo de discutir, então ele disse que fazia

um apelo para de fato pensar mais nessa questão de orçamento. O Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro

disse que quanto ao orçamento 2020 (dois mil e vinte) não havia perspectivas, sobre o planejamento já foi

enviado as unidades as planilhas e esse era o planejamento. Disse que achava difícil trabalhar isso nesse

momento, sob a ocorrência dos bloqueios, disse que a perspectiva era que isso fosse revertido para que

conseguissem trabalhar.  Nada mais  havendo a  tratar, a  Sr.ª  Presidente  agradeceu a  presença de todos e

declarou encerrada a reunião às 15:56 horas (quinze horas e cinquenta e seis minutos), da qual, para constar,

eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Gestor, lavrei a presente ata que, lida e se achada

em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à discussão e

votação….......……………………………………………………
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