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Aos vinte e oito (28) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e 1 
dezoito minutos (14h18min), no Miniauditório Congadas do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-2 
graduação da UFG/Regional Catalão, reuniram-se os membros da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-3 
graduação da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência da Coordenadora de 4 
Pesquisa e Pós-graduação da Regional Catalão, Profª. Drª. Maria Helena de Paula. Na oportunidade, 5 
compareceram os seguintes Conselheiros: Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, coordenador do 6 
Programa de Pós-graduação (PPG) – Doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas; Aparecida Maria 7 
Almeida Barros, subcoordenadora do PPG – Mestrado em Educação; Luciana Borges, coordenadora 8 
do PPG – Mestrado em Estudos da Linguagem, Mauro Antônio Andreata, coordenador do PPG – 9 
Mestrado Profissional em Ensino de Física; Carmem Lúcia Costa, subcoordenadora do PPG – 10 
Mestrado em Geografia; Vagner Rosalem, coordenador do PPG – Mestrado em Gestão Organizacional; 11 
Paulo César Inácio, coordenador do PPG – Mestrado em História; Élida Alves da Silva, 12 
subcoordenadora do PPG – Mestrado em Matemática; Vanessa Nunes Alves, coordenadora do PPG – 13 
Mestrado em Química; Fernanda Barros, coordenadora de pesquisa da Unidade Acadêmica Especial 14 
(UAE) de Educação; Ed Carlo Rosa Paiva, coordenador de pesquisa da UAE de Engenharia; 15 
Domingos Lopes da Silva Júnior, coordenador de pesquisa da UAE de Física; Luzia Márcia Resende 16 
Silva, coordenadora de pesquisa da UAE de História e Ciências Sociais; João Batista Cardoso, 17 
coordenador de pesquisa da UAE de Letras e Linguística; Marcos Napoleão Rabelo, coordenador de 18 
pesquisa da UAE de Matemática e Tecnologia; Jocélia Pereira de Carvalho Oliveira, subcoordenadora 19 
de pesquisa da UAE de Química; Regma Maria dos Santos, coordenadora do Centro Integrado do 20 
Cerrado. Os conselheiros Maria José dos Santos, Pedro Augusto Amorim Franco e Ulysses Rocha 21 
Filho justificaram suas ausências. Havendo quórum, a presidente iniciou a reunião esclarecendo que 22 
algumas vezes a demanda dos informes é mais extensa que a pauta deliberativa. Falou da penúltima 23 
reunião do Conselho Gestor, a qual contou com a presença do Pró-Reitor de Desenvolvimento 24 
Institucional e Recursos Humanos, professor Geci José Pereira da Silva, que falou sobre a 25 
possibilidade de se criar uma secretaria colegiada para os programas de pós-graduação na Regional 26 
Catalão. Convidou a conselheira Carmem Lúcia Costa para contar como foi a reunião. Esta disse que 27 
percebeu uma vontade por parte dos representantes administrativos de que seja criada essa secretaria 28 
colegiada, sendo a proposta defendida o tempo todo pelo Pró-Reitor que a considera uma saída para a 29 
escassez de servidores. Relatou que ela e outros representantes de programas de pós-graduação 30 
presentes argumentaram que a proposta era inconcebível e que a mesma não resolveria o problema e, 31 
ainda, sobrecarregaria os servidores técnicos administrativos. Disse que a decisão foi para que a 32 
discussão seja retomada nesta Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação. A presidente da reunião 33 
lembrou que o Pró-reitor que esteve em Catalão foi o de Desenvolvimento Institucional e Recursos 34 
Humanos, mas que na próxima terça-feira será a vez do Pró-reitor de Pós-graduação. Pediu a presença 35 
de todos e disse que esta pauta está entre os pontos a serem discutidos na ocasião. Após as discussões e 36 
esclarecimentos sobre o orçamento da RC e a distribuição dos recursos feita pela Reitoria/PROAD, 37 
propôs solicitar com o orçamento de custeio da UFG, antes da divisão entre as Regionais, a contratação 38 
de servidores terceirizados para os PPG que não tenham ainda uma secretaria, no entendimento de que 39 
a última instância de aprovação de um curso de pós-graduação stricto sensu é o CONSUNI. Pediu a 40 
ajuda de pelo menos um conselheiro para ajudá-la a elaborar o documento a ser encaminhado à 41 
Reitoria, após estudo detalhado dos recursos financeiros e sua destinação na UFG, por meio de dados a 42 
serem repassados pela CAF, com o que a conselheira Élida concordou. A conselheira Luzia Márcia se 43 
comprometeu a ajudá-la. A presidente da reunião destacou que tem assento no Conselho de Ensino, 44 
Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) e na Câmara Superior de Pesquisa e Pós-graduação (CSPPG) e 45 
poderá ler o documento que será elaborado em ambas as reuniões. O conselheiro Domingos Lopes 46 
ressaltou a importância de montar um dossiê com as irregularidades, de ordem de uso dos recursos, 47 
que aconteceram e que estão acontecendo nesta gestão e encaminhá-las ao Reitor pedindo solução. O 48 
conselheiro Ed Carlo sugeriu que se estude a possibilidade de apresentar denúncia ao Ministério 49 
Público Federal sobre possível distribuição desigual dos recursos entre as regionais na UFG.  A seguir, 50 
a presidente da reunião informou os pontos mais relevantes da reunião do último dia dezenove (19) 51 
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com a diretoria de relações internacionais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 52 
Superior (Capes), com vistas ao edital para internacionalização das Instituições de Ensino Superior 53 
(IES). Falou sobre a avaliação quadrienal da Capes, esclarecendo que esta é uma primeira avaliação, 54 
ainda cabendo recursos. Disse que dez (10) PPGs da Regional Catalão foram avaliados: Mestrado 55 
Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) conceito 5; Doutorado em Ciências 56 
Exatas e Tecnológicas,  Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, Mestrado em Estudos da 57 
Linguagem e Mestrado Profissional em Gestão Organizacional com conceito 4; Mestrado em 58 
Educação, Mestrado em Geografia, Mestrado em História, Mestrado em Química e Mestrado em 59 
Modelagem e Otimização conceito 3. Ressaltou a necessidade dos PPGs participarem dos fóruns 60 
nacionais das áreas e se dispôs a estar com os coordenadores em alguns destes fóruns, se entenderem 61 
ser relevante sua participação para auxiliá-los na compreensão do processo de avaliação e em possíveis 62 
recursos à avaliação. Informou que deverá participar do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-63 
Graduação (FORPROP) que acontecerá nos dias 23 a 26/11 na Universidade Federal da Paraíba 64 
(UFPB). Informou que as inscrições para o V Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 65 
(SPPGI) da Regional Catalão serão prorrogadas até o dia 08/10/2017. A conselheira Carmem Lúcia 66 
convidou para o lançamento da coletânea Dialogus no dia 04/10/2017. A presidente da reunião 67 
esclareceu que eventos que sirvam a alunos de mais de uma área poderão servir como formação em 68 
pesquisa e inovação tecnológica. Ficou definido, com a aprovação dos conselheiros, que as 69 
coordenações de pesquisa enviem a ementa dos eventos à Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação 70 
(CPPG) para análise e aproveitamento quando possível. Iniciou a pauta deliberativa solicitando 71 
permissão para incluir a discussão e aprovação da ata do dia 20/07/2017, que foi aceita por 72 
unanimidade. Imediatamente colocou a referida ata em discussão e a seguir a colocou em votação, 73 
sendo a mesma aprovada, sem correções, com o registro de duas (2) abstenções. Passou ao segundo 74 
ponto da pauta, apresentando para discussão a ata do dia 17/08/2017 e a seguir a colocou em votação, 75 
sendo a mesma aprovada, sem correções, com o registro de três (3) abstenções. Passou ao quinto ponto 76 
da pauta, solicitação de afastamento do professor Romes Antônio Borges, para cursar Estágio Pós-77 
doutoral em Engenharia Mecânica, no período de 02/10/2017 a 01/10/2018, no Instituto Tecnológico 78 
de Aeronáutica, na cidade de São José dos Campos/SP, conforme processo 23070.012535/2017-51. A 79 
presidente da reunião fez o resumo do seu parecer que foi favorável à solicitação do docente. 80 
Esclareceu que o Departamento Pessoal (DP) informou que não há óbice quanto a contratação de 81 
professor substituto. Após os esclarecimentos, colocou o seu parecer em votação, sendo o mesmo 82 
aprovado por unanimidade. A seguir, voltou ao quarto ponto da pauta, processos de afastamento para 83 
cursar pós-graduação Stricto Sensu. Iniciou com a solicitação de afastamento da professora Crhistiane 84 
da Fonseca Souza, para cursar Doutorado em Educação, no período de 01/11/2017 a 31/10/2020, na 85 
Universidade Federal de Uberlândia, na cidade de Uberlândia/MG, conforme processo 86 
23070.012935/2017-67. Apresentou o resumo do seu parecer que foi favorável ao afastamento. 87 
Esclareceu que, segundo o DP, não há óbice para contratação de professor substituto. Após as 88 
discussões, colocou o seu parecer em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. A seguir 89 
convidou o conselheiro Marcos Napoleão Rabelo para apresentar o seu parecer acerca da solicitação de 90 
afastamento da professora Karlla Vieira do Carmo, para cursar Doutorado em Educação, no período de 91 
20/10/2017 a 19/10/2019, na Universidade Federal de Uberlândia, na cidade de Uberlândia/MG, 92 
conforme processo 23070.011453/2017-90. Com a palavra, o conselheiro fez o resumo do seu parecer 93 
que também foi favorável à solicitação da docente. Após os esclarecimentos, a presidente da reunião 94 
colocou em votação o parecer do relator Marcos Napoleão Rabelo, que foi aprovado com o registro de 95 
uma (1) abstenção. Na sequência, comentou sobre a realização do Congresso de Pesquisa, Ensino, 96 
Extensão e Cultura (CONPEEX) da Regional Catalão e informou que ela não estará na Regional nos 97 
dias do evento. Solicitou a indicação de nomes para coordenar as sessões. A conselheira Luciana 98 
Borges comentou que tem diversos egressos da Regional Catalão que são muito capazes para 99 
coordenar as sessões. A presidente da reunião se dispôs a procurar as rádios e TV locais para solicitar a 100 
gravação de  entrevistas com os doze (12) PPGs e/ou coordenaçãoes de pesquisa das UAEs para 101 
veiculação no Dia C da Ciência, que acontecerá dia 25/10/2017. Informou que a Regional Catalão 102 
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custeará ônibus que levará discentes e docentes à Regional Goiânia a fim de participarem das 103 
atividades obrigatórias do CONPEEX/Regional Goiânia. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 104 
encerrada às dezesseis horas e doze minutos (16h12min) e eu, Tânia Maria Tartuci, Secretária dos 105 
Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos 106 
presentes. ___________________________________ 107 
Presidente: Maria Helena de Paula ___________________________ 108 
Conselheiros: 109 
Aparecida Maria Almeida Barros _______________________________________________________ 110 
Carmem Lúcia Costa _________________________________________________________________ 111 
Domingos Lopes da Silva Júnior _______________________________________________________ 112 
Ed Carlo Rosa Paiva _________________________________________________________________ 113 
Élida Alves da Silva _________________________________________________________________ 114 
Fernanda Barros ____________________________________________________________________ 115 
João Batista Cardoso _________________________________________________________________ 116 
Jocélia Pereira de Carvalho Oliveira _____________________________________________________ 117 
Luciana Borges _____________________________________________________________________ 118 
Luzia Márcia Resende Silva ___________________________________________________________ 119 
Marcos Napoleão Rabelo _____________________________________________________________ 120 
Mauro Antônio Andreata ______________________________________________________________ 121 
Paulo César Inácio ___________________________________________________________________ 122 
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos ______________________________________________________ 123 
Regma Maria dos Santos ______________________________________________________________ 124 
Vagner Rosalem _____________________________________________________________________ 125 
Vanessa Nunes Alves _________________________________________________________________ 126 


