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Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis às catorze horas e vinte e quatro 1 
minutos (14h24min), no Miniauditório Congadas da UFG/Regional Catalão, reuniram-se os membros 2 
da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob 3 
a presidência da Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profª. Drª. Maria Helena de Paula. Na 4 
oportunidade, compareceram os seguintes Conselheiros: Wolney Honório Filho, coordenador do 5 
Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Educação; Luciana Borges, coordenadora do Programa de 6 
Pós-Graduação – Mestrado em Estudos da Linguagem; Jalles Franco Ribeiro da Cunha, 7 
subcoordenador do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Física, em substituição a Mauro 8 
Antonio Andreata; Carmem Lúcia Costa, coordenadora do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em 9 
Geografia; Márcia Pereira dos Santos, coordenadora do Programa de Pós-Graduação - Mestrado em 10 
História; Celso Vieira Abud, coordenador do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Modelagem 11 
e Otimização; Luciana Melo Coelho, coordenadora do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em 12 
Química; Luiz do Nascimento Carvalho, coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial 13 
(UAE) de Biotecnologia; Claudia Tavares do Amaral, coordenadora de Pesquisa da UAE de Educação; 14 
Rogério Santana Peruchi, coordenador de Pesquisa da UAE de Engenharia; Paulo Eduardo Gonçalves 15 
de Assis, coordenador de Pesquisa da UAE de Física e Química; Rafael de Ávila Rodrigues, 16 
coordenador de Pesquisa da UAE de Geografia; José de Lima Soares, coordenador de Pesquisa da 17 
UAE de História e Ciências Sociais; João Batista Cardoso, coordenador de Pesquisa da UAE de Letras 18 
e Linguística; Thiago Alves de Queiroz, coordenador de Pesquisa da UAE de Matemática e 19 
Tecnologia; André Luiz Mazaro, representante discente, em substituição a Neubher Fernandes Nunes; 20 
Líllian Jordânia Batista Franczak, coordenadora da Biblioteca Setorial; Getúlio Nascentes da Cunha, 21 
coordenador do Centro de Documentação e Pesquisa e Maria José dos Santos, coordenadora do 22 
Departamento Editorial. O conselheiro André Vasconcelos da Silva, coordenador de Pesquisa da UAE 23 
de Gestão e Negócios e a conselheira Regma Maria dos Santos, coordenadora do Centro Integrado do 24 
Cerrado, justificaram suas ausências. Estavam presentes, também, Marcelo Henrique Stoppa, da 25 
Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia, Heber Martins de Paula, da Coordenação de 26 
Pesquisa e Ana Paula Neiva, da Assessoria de Planejamento e Gestão (ASPLANGES). Havendo 27 
quórum, a presidente da sessão iniciou a reunião, solicitando permissão para antecipar a fala da 28 
servidora Ana Paula Neiva, que é o segundo ponto da pauta. Permissão concedida, Ana Paula Neiva 29 
falou sobre as atividades da ASPLANGES e sobre a comissão de avaliação institucional da Regional 30 
Catalão. Disse que está no período de avaliação do docente pelo discente e que precisa do 31 
envolvimento dos coordenadores, dos representantes dos alunos, para que os discentes entendam a 32 
importância desta avaliação e de sua participação. Explicou que essa avaliação é feita pelos discentes 33 
de graduação e de pós-graduação, mas atualmente a participação dos discentes da pós-graduação tem 34 
sido insignificante; é preciso mudar esse cenário. Entregou uma carta aos membros da Câmara 35 
Regional de Pesquisa e Pós-Graduação (CRPPG), onde explica a finalidade e como é feita a avaliação 36 
institucional. Informou que a partir deste ano essa avaliação deixa de ser voluntária e passa a ser 37 
obrigatória. A presidente da reunião disse que é importante considerar que os alunos de pós-graduação 38 
não são obrigados a preencher a avaliação e que eles estão sem atividades letivas nesse momento, o 39 
que deverá dificultar a participação dos mesmos. Disse que ao assumir a Coordenação de Pesquisa e 40 
Pós-Graduação (CPPG) perguntou ao Pró-Reitor de Pós-Graduação, Prof. José Alexandre F. Diniz 41 
Filho e à Coordenadora Geral de Pós-Graduação, Profª. Fabiana de Souza Fredrigo, os quais não 42 
souberam dar informações sobre as planilhas de avaliação da pós-graduação quase zeradas no site, mas 43 
que iam se inteirar do assunto. Ela prosseguiu sugerindo que talvez a PRPG precisasse se inteirar junto 44 
à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH) sobre essa questão 45 
da avaliação do docente pelo discente na pós-graduação. Comentou que na Câmara Superior de 46 
Pesquisa e Pós-Graduação nunca se discutiu esta avaliação e sugeriu que a Comissão de Avaliação 47 
Institucional (CAVI) fizesse um documento para encaminhar à Pró-reitoria de Pós-Graduação (PRPG) 48 
solicitando esclarecimentos sobre o impacto e sobre o que pode ser feito para mudar essa situação. Se 49 
colocou à disposição, caso seja decisão da Regional, que se elabore um documento às duas Pró-50 
Reitorias, solicitando esclarecimentos e ações mais incisivas junto aos programas de pós-graduação, se 51 
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não da UFG, pelo menos que se faça alguma coisa na Regional Catalão. O conselheiro Luiz do 52 
Nascimento Carvalho enfatizou que a ideia é esclarecer sobre o que é essa avaliação, para que será 53 
usado o seu resultado. A presidente da reunião propôs solicitar à Câmara Superior de Pesquisa e Pós-54 
Graduação (CSPPG), que esse seja um ponto de pauta da próxima semana, para que as duas pró-55 
reitorias, mas especialmente a PRPG preste esclarecimentos sobre a referida avaliação. Se a CSPPG 56 
tem o papel de discutir políticas e se, como colocado por  Ana Paula, é importante discutir os 57 
resultados da avaliação, é preciso que isso apareça como pauta. Disse que trará uma resposta na 58 
próxima reunião da CRPPG. A servidora técnico-administrativa Ana Paula Neiva agradeceu a 59 
oportunidade. A presidente da reunião esclareceu que o Prof. José Alexandre F. Diniz está sem agenda 60 
para participar da próxima reunião da CRPPG, o que poderá acarretar a mudança da data da reunião ou 61 
a realização de uma reunião extraordinária no início do mês de março. Chamou atenção às datas do 62 
PIBIC/PIVIC-PROLICEN e outros prazos que podem ser encontrados no site da Pró-Reitoria de 63 
Pesquisa e Inovação (PRPI). Falou da participação de docentes da Regional Catalão na palestra sobre 64 
diferença entre PIBIC e PIBITI e que solicitou, sem sucesso, a replicação da mesma aqui na Regional. 65 
Informou que hoje recebeu os slides utilizados na palestra, os quais serão encaminhados aos 66 
conselheiros. Informou da discussão que houve ontem no Conselho Gestor a respeito do workshop que 67 
acontecerá em Goiânia para discutir melhorias na execução financeira de projetos. Disse que foi 68 
elaborado um documento, que ao final da reunião foi aprovado pelos conselheiros, dirigido ao Reitor 69 
solicitando que o curso seja ministrado nesta Regional; que o entendimento é que as ações das Pró-70 
Reitorias são para a UFG, incluindo todas as Regionais. O conselheiro Wolney Honório Filho disse que 71 
fez solicitação de diárias para participar do workshop, mas foi informado que não haverá diárias. Falou 72 
que a Regional Catalão precisa ter autonomia para lidar com a verba do orçamento, pois o Programa de 73 
Pós-Graduação em Educação tem dinheiro do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP), mas a 74 
Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) não libera diárias nem para coordenadores, 75 
sugerindo que a CRPPG discuta a autonomia das Unidades na utilização do orçamento e elabore um 76 
documento posteriormente sobre o assunto. A presidente da reunião explicou que a conselheira Élida 77 
Alves da Silva informou na reunião que houve ontem, do Conselho Gestor, que solicitou à PROAD 78 
que a Regional Catalão seja gestora e executora do seu orçamento como achar pertinente. O 79 
conselheiro Wolney Honório Filho falou dos cortes nas bolsas de mestrado dos cursos existentes, para 80 
repassar aos novos programas, explicando que o Programa de Pós-Graduação em Educação continua 81 
sendo nota três (3) e que não está consolidado; a presidente da reunião esclareceu que é contra retirar 82 
as bolsas, e que, excetuando o Programa de Pós-Graduação em Geografia, os demais ainda estão em 83 
consolidação por não terem recebido, ainda, uma avaliação completa do triênio, agora quadriênio. Esta 84 
propôs que os dez  coordenadores de programas de pós-graduação elaborem um documento para ser 85 
enviado ao Pró-Reitor solicitando que as bolsas permaneçam com os programas já existentes, pelo 86 
menos dentro do quadriênio para avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 87 
Superior (CAPES). Os coordenadores concordaram e se dispuseram a elaborar o documento. A seguir, 88 
a presidente da reunião falou sobre um Programa de formação em pesquisa, inovação e pós-graduação 89 
chamado de Programa Inovar Ciência (PIC), integrando a graduação à pós-graduação por meio da 90 
ciência e da inovação. Explicou que a ideia é desenvolver ações durante o ano letivo de dois mil e 91 
dezesseis, algumas em parceria com programas de pós-graduação, com grupos de pesquisa das UAEs, 92 
prevendo uma formação contínua dos pesquisadores (professores e TAEs), alunos e pessoas externas à 93 
Regional. Passou a palavra ao professor Marcelo Henrique Stoppa que explicou como será esse 94 
Programa e o auxílio que a CPPG poderá dar para o seu custeio. Disse que é preciso estabelecer metas 95 
e para isso quer trazer pesquisadores experientes, fazendo um intercâmbio internacional. Reforçou que 96 
essa não será uma ação exclusiva da CPPG, mas um esforço conjunto dos programas de pós-graduação 97 
e da graduação. A presidente da reunião disse que já tem algumas ações confirmadas para acontecer no 98 
mês de março, com uma palestrante que virá para banca de mestrado. Lembrou que servidores da 99 
própria Regional Catalão também farão parte dessas ações, como palestrantes. Na sequência, a 100 
presidente da reunião deu início à pauta deliberativa, iniciando com a aprovação da ata do dia 101 
14/12/2015 e 28/01/2016, as quais, após as correções apontadas pelos presentes, foram aprovadas com 102 
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uma (01) abstenção. A seguir, passou ao quarto ponto da pauta, convidando o conselheiro Rafael de 103 
Ávila Rodrigues, relator do processo acerca de solicitação de afastamento do Professor Roberto de 104 
Souza Moreira, para cursar Doutorado em Nefrologia, na Universidade de São Paulo, cidade de São 105 
Paulo/SP, no período de 19/04/2016 a 19/04/2017, processo 23070. 013135/2015-00, que fez a leitura 106 
do seu parecer, declarando, ao final, ser favorável à solicitação do requerente. A presidente da reunião 107 
explicou que o requerente já havia solicitado afastamento anteriormente, no extinto Conselho Diretor 108 
(CODIC), o qual foi negado por ordem administrativa. Disse que, diferentemente, esta Câmara não 109 
delibera sobre o aspecto administrativo, mas o mérito da solicitação. Pediu autorização para o 110 
interessado falar. Autorização concedida, este explicou que ingressou no programa e na Regional 111 
Catalão/UFG no mesmo ano, o que motivou o CODIC a entender que o momento não era oportuno 112 
para se afastar, considerando, ainda, que o Departamento de Enfermagem, àquela época, foi contrário 113 
ao afastamento. Disse que a percepção do Departamento mudou e eles entenderam a necessidade do 114 
afastamento. A presidente da reunião colocou em votação o parecer favorável, do relator, que foi 115 
aprovado por unanimidade. A seguir convidou o conselheiro Wolney Honório Filho, relator do 116 
processo de afastamento da Professora Renielly Nascimento Iara, para cursar Doutorado em 117 
Controladoria e Contabilidade, na Universidade de São Paulo, cidade de São Paulo/SP, no período de 118 
10/04/2016 a 09/04/2019, processo 23070. 000553/2016-18, para ler seu parecer. O conselheiro fez um 119 
relato do processo e, ao final, declarou ser favorável à solicitação da requerente. A seguir, a presidente 120 
da reunião convidou o conselheiro Luiz do Nascimento Carvalho, para relatar seu parecer acerca do 121 
pedido de afastamento da Professora Maria Tereza da Silva Melo, para cursar Doutorado em Geotecnia 122 
na Universidade de Brasília (UnB), em Brasília/DF, no período de 01/03/2016 a 01/03/2019, processo 123 
23070.013137/2015-91. Este leu seu parecer e, ao final, declarou ser o parecer favorável ao 124 
afastamento da docente. A presidente da reunião perguntou à interessada (que estava presente na 125 
reunião) se ela se sentia contemplada com o parecer e passou a palavra a ela, que falou do 126 
consentimento da sua UAE quanto ao afastamento e que, inclusive, houve a concessão de um professor 127 
substituto que já está sendo concursado. A presidente da reunião colocou em votação os dois pareceres, 128 
os quais foram aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento, passou aos processos de 129 
afastamento do Professor Gabriel Gomes Silva, para cursar Mestrado em Modelagem e Otimização na 130 
Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, no período de 21/03/2016 a 20/09/2016, processo 131 
23070.013519/2015-14 e do Professor Paulo Elias Carneiro Pereira, para cursar Mestrado em 132 
Modelagem e Otimização, na Universidade Federal de Goiás/ Regional Catalão, no período de 133 
21/03/2016 a 20/09/2016, processo 23070.013520/2015-49. A presidente da reunião justificou a 134 
ausência da relatora, a conselheira Regma Maria dos Santos, e leu o parecer que consta nos referidos 135 
processos. Explicou que os professores cursam o mestrado na Regional onde estão lotados, falou dos 136 
motivos de excepcionalidade e que o parecer da relatora foi favorável à liberação de ambos. O 137 
conselheiro Luiz do Nascimento Carvalho justificou a excepcionalidade nos dois afastamentos, 138 
explicando que a avaliação institucional da Universidade caiu em decorrência de possuir em seu 139 
quadro de docentes efetivos quatro graduados, sendo, dois deles, o Gabriel Gomes Silva e o Paulo 140 
Elias Carneiro Pereira. O Professor Gabriel Gomes Silva explicou que ambos foram aprovados em 141 
outras instituições mas, para não prejudicar o Curso de Graduação no qual estão lotados, optaram por 142 
fazer o mestrado na própria Regional Catalão. O Professor Paulo Elias Carneiro Pereira acrescentou 143 
que não fizeram o mestrado em outra instituição, devido à falta de professores que os substituíssem. 144 
Assim, a presidente da reunião colocou em votação os dois pareceres, os quais foram aprovados com 145 
dezoito (18) votos favoráveis e uma abstenção. Na sequência, passou ao quinto ponto da pauta. A 146 
presidente da reunião explicou que a professora Carla Natalina da Silva Fernandes procurou a CPPG 147 
no final do último mês de janeiro, a respeito da possibilidade de prorrogação de seu afastamento para 148 
cursar Doutorado, cujo período era de 18/02/2013 a 17/02/2016 e que, conforme dispõe a nova 149 
Resolução CEPEC Nº 1286/2014, este poderia ser prorrogado. Disse que a CPPG instruiu a 150 
doutoranda de como deveria proceder e, com toda a documentação apresentada pela mesma, aprovou a 151 
prorrogação da licença no período de 18/02/2016 a 14/09/2016, conforme processo 152 
23070.001319/2013-57, em ad referendum. Explicou que agora este ad referendum deverá ser 153 
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homologado nesta Câmara. Colocou em votação o ad referendum, que foi aprovado por unanimidade. 154 
Passando ao sexto ponto da pauta, a presidente da reunião apresentou para apreciação o processo 155 
23070.009598/2015-69 que trata da proposta de oferta de nova turma do Curso de Especialização em 156 
Engenharia de Produção, a ser realizado no período de 05/04/2016 a 04/04/2018, tendo como 157 
coordenador e subcoordenador, respectivamente, os Professores Marco Paulo Guimarães e Ricardo 158 
Ribeiro Moura. A presidente da reunião leu o seu parecer favorável à oferta de nova turma, 159 
argumentando que a proposta atende às normas estabelecidas pela PRPG e pela PROAD. Reforçou a 160 
sugestão apresentada na última reunião do Conselho Gestor, de planejar os gastos, tendo em vista que 161 
no decorrer do curso pode haver inadimplência no pagamento das mensalidades, fazendo com que o 162 
dinheiro arrecadado não seja suficiente para quitar as contas as quais se mantêm até o final do curso, 163 
como expedição de diploma. O conselheiro José de Lima Soares falou das brechas e da possibilidade 164 
que o coordenador tem de alterar a planilha financeira o que o leva a ter dificuldades de votar o 165 
projeto, devido a algumas questões que ficam subentendidas, deixando claro que não é nenhuma 166 
dúvida em relação à idoneidade dos coordenadores, mas que, na esfera pública, as contas devem ser 167 
colocadas claramente. A presidente da reunião disse que é amparada em seu parecer pela aprovação do 168 
projeto na UAE de origem do mesmo, que vem com a aprovação da PROAD e da PRPG, que a instrui 169 
a fazer um relato breve para apresentação e apreciação nesta Câmara. Disse que fez uma observação, 170 
ontem, no Conselho Gestor, para constar na ata que o coordenador apresente, ao final do curso, 171 
relatório não apenas financeiro, mas qualitativo, dizendo em que sentido o curso melhorou a 172 
visibilidade da área nacional, as publicações, os investimentos na Regional. Pediu para constar em ata 173 
a sua sugestão para que os conselheiros, futuramente, releiam as atas e perguntem aos coordenadores 174 
como foi investida a verba arrecadada; que solicitem a prestação de contas financeira e qualitativa. 175 
Luiz sugeriu inserir no programa de formação que está sendo pensado na CPPG a discussão de quais 176 
são os elementos de planejamento, acompanhamento e avaliação de indicadores para que o 177 
coordenador do curso tenha  elemento material e técnico para dar o retorno quanto ao impacto dessa 178 
atividade. Disse que o governo federal está atento e avançou muito na discussão sobre planejamento e 179 
avaliação de políticas públicas. A presidente da reunião acrescentou que um retorno dessa natureza 180 
evita, inclusive, julgamentos que especialização serve apenas para ganhar dinheiro, o coordenador vai 181 
poder mostrar que não é somente isso e o isenta desse e de outros julgamentos. Ressaltou que a carga 182 
horária de atividades pagas, como os cursos de especialização, não podem entrar no Relatório Anual de 183 
Docentes (RADOC), do Sistema de Cadastro de Atividades Docentes (SICAD) do docente, uma vez 184 
que tais pagamentos estão além do que a UFG paga pelas 40 horas ou Dedicação Exclusiva do 185 
docente. Na sequência, explicou que tem outro processo da mesma natureza e com os mesmos 186 
argumentos no parecer para ser apreciado. Pediu para ler o parecer, colocar para discussão e, após, 187 
deliberar em bloco. Com o consentimento dos conselheiros, leu o seu parecer favorável à proposta de 188 
oferta de nova turma do Curso de Especialização em Gestão Financeira e Controladoria, processo 189 
23070.009600/2015-08, a ser ofertado no período de 01/04/2016 a 31/03/2018, tendo como 190 
coordenador e subcoordenador, respectivamente, os Professores Solon Bevilacqua e Ana Paula 191 
Pinheiro Zago. Sugeriu, que conste em ata, mais uma vez, a sugestão para que daqui a dois anos, esta 192 
Câmara se reúna e solicite a prestação de contas qualitativa e financeira desse curso de especialização. 193 
Colocou em votação os dois pareceres, que obtiveram cinco (5) abstenções e cinco (5) votos 194 
favoráveis. Nesse momento, apesar de estar no tempo regulamentar o número de votantes presentes é 195 
de dez (10) pessoas. Na dúvida de como proceder, a presidente da reunião se comprometeu a consultar 196 
o regulamento e, sendo válida a votação, dará encaminhamento aos processos; não sendo válida a  197 
votação, os processos retornarão a esta Câmara. Diante da falta de quórum, a reunião foi encerrada às 198 
16h37min e eu, Tânia Maria Tartuci, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 199 
por mim e pelos presentes. _______________________  200 
Presidente da Câmara: Maria Helena de Paula  201 
Conselheiros: 202 
André Luiz Mazaro  203 
Carmem Lúcia Costa  204 
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Celso Vieira Abud  205 
Cláudia Tavares do Amaral  206 
Getúlio Nascentes da Cunha  207 
Jalles Franco Ribeiro da Cunha  208 
João Batista Cardoso  209 
José de Lima Soares  210 
Lillian Jordânia Batista Franczak  211 
Luciana Borges  212 
Luciana Melo Coelho  213 
Luiz do Nascimento Carvalho  214 
Márcia Pereira dos Santos  215 
Maria José dos Santos  216 
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis  217 
Rafael de Ávila Rodrigues  218 
Rogério Santana Peruchi  219 
Thiago Alves de Queiroz  220 
Wolney Honório Filho  221 


