
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALAO/UFG, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE OUTUBRO DE 2015

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze às 14h20min, no Miniauditório
Congadas da UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário,  sob a presidência da Coordenadora de
Pesquisa e Pós-Graduação, Profª.  Drª. Maria Helena de Paula. Na oportunidade,  compareceram os
seguintes Conselheiros: André Vasconcelos da Silva,  coordenador do Programa de Pós-Graduação  –
Mestrado Profissional em Gestão Organizacional; Carmem Lúcia Costa, coordenadora do Programa de
Pós-Graduação – Mestrado em Geografia; Claudia Tavares do Amaral, coordenadora de Pesquisa da
Unidade  Acadêmica  Especial  (UAE)  de  Educação;  Élida  Alves  da  Silva,  Subcoordenadora  do
Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Matemática; Getúlio Nascentes da Cunha,
Coordenador  do  Centro  de  Documentação  e  Pesquisa  de  Catalão;  Grenissa  Bonvino  Stafuzza,
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Estudos da Linguagem; Jalles Franco
Ribeiro da Cunha, subcoordenador do Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Ensino
de Física; José de Lima Soares, coordenador de Pesquisa da UAE de História e Ciências Sociais;
Líllian  Jordânia  Batista  Franczak,  coordenadora  da  Biblioteca  Seccional;  Luciana  Borges,
coordenadora de Pesquisa da UAE de Letras e Linguística; Luciana Melo Coelho, coordenadora do
Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Química; Luiz do Nascimento Carvalho, coordenador de
Pesquisa  da UAE de Biotecnologia;  Marcos  Napoleão Rabelo,  coordenador do Programa de Pós-
Graduação  –  Mestrado  em  Modelagem  e  Otimização;  Maria  José  dos  Santos,  Coordenadora  do
Departamento Editorial; Neubher Fernandes Nunes, representante discente; Paulo Eduardo Gonçalves
de  Assis,  coordenador  de  Pesquisa  da  UAE  de  Física  e  Química;  Rafael  de  Ávila  Rodrigues,
coordenador de Pesquisa da UAE de Geografia; Rayne Mesquita de Rezende,  representante discente;
Regma Maria dos Santos, coordenadora do Centro Integrado do Cerrado;  Thiago Alves de Queiroz,
coordenador de Pesquisa da UAE de Matemática e Tecnologia; Wolney Honório Filho, coordenador do
Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Educação. Estava presente o Professor Rogério Santana
Peruchi, substituindo o coordenador de pesquisa André Carlos Silva, coordenador de Pesquisa da UAE
de  Engenharias,  sem  direito  a  voto.  A conselheira  Márcia  Pereira  dos  Santos,  coordenadora  do
Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em História justificou a sua ausência e a de seu
suplente. Havendo quórum, a presidente da sessão iniciou a reunião, esclarecendo que a pauta estava
extensa e pediu autorização aos conselheiros para inclusão de pauta referente à disponibilização de
dois espaços deste prédio para aulas de graduação de curso da UAE de Biotecnologia, sendo o pedido
de  inclusão  de  pauta  aceito. Desculpou-se  pela  mudança  do  dia  desta  reunião,  que,  conforme  o
calendário, deveria ter ocorrido no último dia 22, quinta-feira, mas em função do retorno recente da
greve dos técnicos-administrativos em educação (TAEs) os processos para afastamento não haviam
sido avaliados por outras instâncias, como o Departamento Pessoal (DP), impedindo de os apresentar
na Câmara e porque estava participando do CONPEEX, realizado em Goiânia nos dias 19, 20 e 21/10.
Falou que os trabalhos do II Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Regional Catalão já
foram publicados e o link de acesso está na página da Regional Catalão. Disse que já está em fase de
revisão a publicação dos anais do I  Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX)  contendo os
resumos expandidos,  como,  também,  os  trabalhos  completos  selecionados pelos  coordenadores  de
sessão durante o evento e que comporão a segunda coletânea de textos e que os mesmos deverão ser
publicados  ainda  durante  o  ano  de  dois  mil  e  quinze.  A conselheira  Professora  Luciana  Borges
perguntou qual a origem no nome “Coletânea Interdisciplinar”, dizendo que não é um nome muito
usual como título. Após ponderações, a Profª Maria Helena, como uma das organizadoras da segunda
coletânea, se comprometeu a discutir com os demais um título mais adequado, de modo a contemplar o
gênero  coletânea  sem  que  conste  a  palavra  coletânea  e,  assim,  o  título  seja  esteticamente  mais
apropriado  para  a  natureza  dos  trabalhos  ali  publicados.  O  Professor  Marcelo  Henrique  Stoppa,
presente à reunião, explicou que qualquer mudança no nome  terá  que ser ajustada no  International
Standard  Book  Number (ISBN).  A presidente  da  sessão  falou  da  importância  do  I  Workshop de
Produção Científica em Pesquisa e Inovação que acontecerá na Regional Catalão, sob a coordenação
geral do prof. Heber Martins de Paula. Informou que participou do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa
e  Pós-Graduação  do  Centro-Oeste  (FORPROP),  mesmo  não  sendo  Pró-Reitora,  que  contou  com
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discussões  bastante  interessantes  sobre  internalização  da  interdisciplinaridade  na  pesquisa  e  sua
relação na graduação e na pós-graduação; Plataforma Sucupira; possibilidade de um qualis referência e
informou  que  o  Pró-Reitor  de  Pós-Graduação,  Professor  José  Alexandre  F.  Diniz  Filho,  está
participando da comissão do Qualis, na Capes. A presidente da sessão esclareceu que ela participa de
dois conselhos da Regional Catalão, o Conselho Gestor e esta Câmara, e em todos foi informado que o
CONPEEX da Regional seria custeado com verbas próprias ou verbas recebidas via projetos/órgãos de
fomento, exclusivamente para esse fim, atendendo a uma vontade coletiva. A instrução recebida foi
que  aqueles  que  não  tivessem  obrigatoriedade  de  apresentar  trabalhos  em  Goiânia  não  seriam
custeados  pela  Regional  Catalão  para  apresentação  de  trabalhos  no  12º  Congresso  de  Pesquisa,
Ensino  e  Extensão  (CONPEEX)  da Regional  Goiânia.  Esclareceu  que  professores  e  alunos  de
Iniciação Científica (IC) e de Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico  e  Inovação  (PIBITI  e  PIVITI)  que  procuraram  a  Coordenação  de  Pesquisa  e  Pós-
Graduação (CPPG) foram colocados nos veículos, indistintamente e sem privilégios, como também
outros alunos que mostraram interesse em apresentar trabalho em Goiânia. Esclareceu que demandas
de alunos e professores de extensão e cultura e de programas de licenciaturas (PROLICEN) que foram
apresentadas à CPPG foram devidamente encaminhados para terem lugar nos ônibus e micro-ônibus
para o CONPEEX e que assuntos de graduação devem ser direcionados à Coordenação de Graduação
(COGRAD) e de extensão e cultura,  à CEC. Informou sobre diversos editais  abertos e sobre o II
Prêmio SBPC/GO de Popularização da Ciência, que de 24 trabalhos premiados, 7 são da Regional
Catalão e os parabenizou. Na sequência, passou à pauta deliberativa – aprovação de atas. As atas do
dia 16/04/2015 e 21/05/2015 foram aprovadas por unanimidade e a ata do dia 17/09/2015 foi aprovada
com uma abstenção. Na sequência, passou ao ponto III da pauta. A presidente da reunião explicou qual
é o trâmite para aprovação de projetos de pós-graduação lato sensu, que após aprovação na Câmara
Regional  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  é  encaminhado  para  aprovação  no  Conselho  Gestor  da
Regional. Informou que o processo a ser aprovado é referente ao Curso de Especialização em Gestão
de Pessoas e Marketing, processo 23070.005537/2015-22. Explicou que o referido processo foi aberto
pela antiga UAE de Engenharias e Administração, mas atualmente tem como unidade responsável a
recém-criada Unidade Acadêmica Especial de Gestão e Negócios da Regional Catalão/UFG. Sendo ela
a relatora do processo, leu seu parecer, que foi favorável ao solicitado e a seguir colocou em votação,
sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Dando início ao quarto ponto da pauta, a presidente da
reunião convidou o conselheiro Thiago Alves de Queiroz para ler seu parecer acerca do afastamento do
professor Maxwell Ferreira de Oliveira, para cursar doutorado em Administração de Organizações na
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, na cidade de
Ribeirão Preto, no período de 01/11/2015 a 31/10/2018 e sob processo nº 23070.010159/2015-07. O
relator  leu  seu  parecer  e  explicou  que  o  cronograma  do  professor  estava  inconsistente,  mas  foi
corrigido pelo interessado, sendo, dessa forma, o seu parecer favorável à solicitação do requerente.
Estando esclarecidas as dúvidas dos conselheiros, a presidente colocou em votação o parecer que foi
aprovado  por  unanimidade. A seguir,  passou-se  à  apreciação  da  solicitação  de  afastamento  do
Professor Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos para cursar estágio Pós-Doutoral no Programa de Pós-
Graduação em Matemática (Física-Matemática) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no
período de 24/08/2015 a 23/08/2016, conforme processo 23070.008105/2015-73. Sendo a presidente
da reunião a relatora do processo, ela leu seu parecer favorável à liberação do requerente, ressaltando
que o professor atende aos requisitos da Resolução CEPEC 1286/2014 e, inclusive, foi aprovado em
edital de bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) para realizar o estágio
pós-doutoral na UFMG. Após as discussões, ela colocou em votação sendo o parecer aprovado por
unanimidade. Na sequência, a discussão foi acerca do afastamento solicitado pela Arquivista Flávia
Velloso Alves para cursar Mestrado em Educação no Programa de Mestrado em Educação da Regional
Catalão/UFG, conforme processo 23070.008099/2015-54. Este processo também teve como relatora a
presidente da reunião, professora Maria Helena de Paula, que, após fazer a leitura do seu parecer, que
foi favorável ao afastamento da requerente, ressaltou que a licença solicitada, se aprovada, seria pelo
período definido pelo Conselho Gestor da Regional Catalão em reunião no dia 24/06/2015, cujo início
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e fim, respectivamente, se deem em 01/09/2015 e  01/03/2017. Dito isto,  colocou em votação o seu
parecer, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento à reunião, passou-se ao
ponto V. A presidente da reunião disse que durante o Seminário Capes de Acompanhamento de Meio
Termo do Sistema Nacional de Pós-Graduação, acompanhou o preenchimento da avaliação, porém não
integralmente,  pois  se  movimentou  alternadamente  entre  mais  de  um programa.  Informou  que  é
urgente que o coordenador de programa que não recebeu a avaliação do Seminário, envie um e-mail ao
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Prof. Dr. José Alexandre F. Diniz Filho e, sobretudo, ao coordenador da
área específica na CAPES, solicitando instruções sobre o preenchimento da avaliação do seu Programa
de  Pós-Graduação.  Disse  que  a  forma  de  preenchimento  de  relatórios  de  pós-graduação  foi
amplamente discutida e avaliada no referido seminário e qual foi a avaliação que a Pró-Reitoria de
Pós-Graduação (PRPG) fez em relação ao seminário de meio termo e ao III Seminário de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação, aqui realizado no mês de junho. A conselheira Professora Carmem Lúcia
solicitou apoio da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação/RC junto ao seu curso, a fim de ressaltar
a importância de preencher os relatórios corretamente. A presidente da reunião se comprometeu a fazer
um memorando circular encaminhado aos chefes de UAEs explicando a necessidade de preenchimento
corretamente e a tempo dos relatórios, além de reforçar este pedido aos chefes no próximo Conselho
Gestor. A conselheira Professora Luciana Borges disse que os programas de pós-graduação alteram o
modo de trabalhar dos docentes, que passa a ser muito diferente do modo em que se trabalha enquanto
professor de graduação somente, e que os professores precisam se conscientizar dessa nova realidade.
Iniciando a discussão do sexto ponto da pauta, a presidente da reunião perguntou se os conselheiros
receberam a retificação da data do edital para Professor Visitante ou Professor e Pesquisador Visitante
Estrangeiro e chamou a atenção para a mensagem enviada pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação sobre o
edital e explicou como deverá ocorrer o preenchimento das quatro vagas destinadas aos programas de
pós-graduação da Regional Catalão. Na sequência, sobre a inclusão de pauta solicitada no início desta
reunião,  explicou  que  precisa  dar  nome  às  salas  desse  prédio,  para  inaugurá-lo.  Solicitou  ao
conselheiro Professor Wolney Honório, que interceda junto à Professora Dulcéria Tartuci, para que a
mesma encaminhe resposta confirmando o nome a ser dado à sala onde fica situado o laboratório por
ela coordenado neste prédio, conforme o nome indicado pela CPPG. Em seguida, apresentou os nomes
já escolhidos para os demais laboratórios e salas: o Centro de Pesquisas Tecnológicas e Processamento
de Imagens recebeu a nomenclatura Catupé Cacunda N. Sra. das Mercês (amarelo),  o Laboratório
Multidisciplinar de Nanomateriais recebeu a nomenclatura Congo do Prego, o Laboratório de Estudos
Ambientais recebeu a nomenclatura Congos Marinheiro & Marujeiro, o Laboratório de Solos recebeu
a nomenclatura  Vilão  Santa  Efigênia  & Vilão  N.  Sra.  de  Fátima,  o  Laboratório  de  Pesquisas  em
Práticas Educativas e Inclusão recebeu a nomenclatura Catupé Cacunda N. Sra. do Rosário (branco), o
Laboratório  de  Multimeios  recebeu  a  nomenclatura  Catupé  Cacunda  São  Benedito  (verde),  o
Laboratório de Modelagem e Prototipagem 3D – Núcleo de Tecnologia Assistiva (NENA) recebeu a
nomenclatura Catupé Cacunda Santa Efigênia (Prata), o Laboratório de Estudos da Linguagem recebeu
a nomenclatura Moçambiques Mamãe do Rosário & Coração de Maria, a Coordenação de Inovação,
Transferência  e  Tecnologia/  Centro  de  Empreendedorismo  e  Incubação  (Athenas)  recebeu  a
nomenclatura Congos Sagrada Família & Pio Gomes, a Sala de Reuniões recebeu a nomenclatura
Congo Mariarte, a Coordenação de Pesquisa recebeu a nomenclatura Congo Zé do Gordo & Congo
Sta. Terezinha, a Coordenação Geral recebeu a nomenclatura Congo N. Sra. do Rosário & N. Sra. da
Guia, o Comitê de Ética recebeu a nomenclatura Congo São Francisco & Congo Congregação do
Rosário e a Coordenação de Pós-Graduação recebeu a nomenclatura Penacho Caboclinho. Sugeriu que
o nome do prédio seja mudado de Centro Integrado de Pesquisa para Centro Integrado de Pesquisa e
Pós-Graduação. Os  conselheiros  aprovaram  a  alteração  por  ela  proposta.  Disse  que  sua  ideia  é
organizar  um momento  com os  ternos  de  congos,  ou  os  capitães  de  congo  e  um momento  das
africanidades, quando as placas de identificação das salas estiverem prontas. Explicou que o segundo
ponto de pauta solicitado refere-se a uma solicitação recebida da UAE de Biotecnologia para utilização
de uma sala deste prédio, todas as quartas-feiras, durante um semestre letivo, para aulas de graduação.
Disse  que  procurou o  Chefe  da  Unidade  para  solicitar  esclarecimentos  a  esse  respeito  e  que  ele
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solicitou  uma  segunda  demanda  para  sala  de  aula  no  mesmo  prédio,  e  que  essas  demandas  a
incomodaram muito e ela não se sentiu à vontade para deliberar sobre o pedido, inviabilizando o uso
dos dois espaços (Sala de Reuniões e Miniauditório) por um semestre, em horários fixos, motivo pelo
qual  trouxe  para  discussão  nesta  Câmara.  Após  as  discussões,  os  conselheiros  decidiram,  por
unanimidade, que os espaços sejam cedidos somente para atividades de pesquisa, de caráter eventual,
uma vez que ali  não se configura espaço de ensino,  de graduação ou de pós-graduação. Solicitou
nomes para compor uma comissão para rever a normativa de uso do referido prédio, que ficou assim
composta: Professora Maria Helena de Paula, Professor Wolney Honório Filho, Professor Rafael de
Ávila Rodrigues e Professor Luiz do Nascimento Carvalho, em correlação com as representações de
área do conhecimento/PPGs que elaboraram a primeira versão deste documento. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às 17h20min 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: Maria Helena de Paula                                                                                                           
Conselheiros:
André Vasconcelos da Silva                                                                                                                                                   
Carmem Lúcia Costa                                                                                                                                                                
Cláudia Tavares do Amaral                                                                                                                                                    
Élida Alves da Silva                                                                                                                                                                 
Getúlio Nascentes da Cunha                                                                                                                                                  
Grenissa Bonvino Stafuzza                                                                                                                                                    
Jalles Franco Ribeiro da Cunha                                                                                                                                           
José de Lima Soares                                                                                                                                                                 
Lillian Jordânia Batista Franczak                                                                                                                                         
Luciana Borges                                                                                                                                                                        
Luciana Melo Coelho                                                                                                                                                               
Luiz do Nascimento Carvalho                                                                                                                                             
Marcos Napoleão Rabelo                                                                                                                                                       
Maria José dos Santos                                                                                                                                                            
Neubher Fernandes Nunes                                                                                                                                                     
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis                                                                                                                                      
Rafael de Ávila Rodrigues                                                                                                                                                     
Rayne Mesquita de Rezende                                                                                                                                                  
Regma Maria dos Santos                                                                                                                                                       
Thiago Alves de Queiroz                                                                                                                                                       
Wolney Honório Filho                                                                                                                                                           
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