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8 No décimo segundo dia do mês de março do ano 2019, com início às 14:04h , na Sala 

9 Multiusuário da Biblioteca For do Cerrado do Câmpus Jatobá da Regional Jataí da Universidade 

10 Federal de Goiás, realizou-se a quinta reunião da Comissão Administrativa do PPGQ/REJ/UFG, 

11 com a presença do Coordenador Prof. Fernando Henrique Cristovan e os representantes, Prof. 

12 Claudinei Alves da Silva, Profa. Eveline Borges Vilela Ribeiro, Prof. Gildiberto Mendonça de 

13 Oliveira, Profa. Liliane Nebo e Profa. Paulo Freitas Gomes DELIBERAÇÕES: 1. Informes: a 

14 reunião iniciou-se com um resumo de alguns acontecimentos acontecidos em dias anteriores. 

15 Foi informado que haverá um treinamento do Sucupira dia 17/04 para os novos 

16 coordenadores, sendo todos os membros da Comissão Administrativa convidados à 

17 participação. Além disso, o coordenador do PPGQ informou que o diretor da Unidade 
18 Acadêmica Especial de Ciências Exatas, prof. Giovanni, solicitou à direção a utilização do 
19 espaço proveniente da desocupação do Laboratório de Solos e houve a negação. A direção 
20 cedeu a utilização do NEAF para o PPGQ e estará em fase de ocupação quando liberado para 
21 utilização. 2. Aprovação da Ata da 22 reunião ordinária do Comissão Administrativa de 2019: 
22 aprovada por unanimidade. 3. Planejamento estratégico: foi retirado do ponto de pauta e 
23 inserido o ponto de pauta sobre o edital de diárias e passagens. Todos os membros 
24 concordaram com a mudança. 4. Projeto do processo seletivo para concessão de diárias e 
25 passagens: Prof. Fernando e Prof. Paulo informaram sobre o último ocorrido na reunião da 
26 COPG em relação a esse edital. Os professores mostraram que as explicações não foram 
27 suficientes para esclarecer o porquê da mudança da decisão anterior. O Prof. Marcos Wagner 
28 e a Profa. Cecília passaram informações sobre a necessidade dessa mudança, afirmando que 
29 do modo como é feito o gasto do recurso atualmente, o valor não é completamente gasto e 
30 depois não pode ser aproveitado de outra maneira. No entanto, o Prof. Paulo afirmou que 
31 houveram informações enviesadas sobre o assunto, não sendo completamente elucidado os 
32 reais motivos disso. O que ficou exposto, ao final, é que todos os docentes devem colaborar na 
33 construção do editai, afim de resguardar o direito de todos os servidores poderem pleitear 
34 diárias e passagens, sem prejuízo algum. 4. Professores ORCID: a prof. Vera informou que o 

35 ORCID será um dos novos mecanismos de avaliação, por isso, é necessário que os professores 
36 façam o seu cadastro na plataforma, uma vez que isso será um dos critérios de 
37 internacionalização do programa. 5.Cadastramento e recadastramento de docentes: houve 
38 uma discussão a respeito dos critérios da CAPES para avaliação do programa e de que maneira 
39 isso se relaciona aos docentes. Ficou definido que os Profs. Claudinei e Giidiberto proporão 
40 uma planilha de quais são as reais necessidades em termos de publicação e pesquisa de cada 
41 professor vinculado ao programa. 6. Normas internas (trabalhos individuais): a maior parte 
42 das normas já foi corrigida, faltando apenas duas normas internas para serem corrigidas, 
43 ficando acordado o término da correção das normas para duas semanas. Sendo todos os 
44 assuntos discutidos e acordados, a reunião teve fim às 16:25. Estando de acordo com a 
45 presente ata, os membros abaixo ciriam: 
46 Claudinei Alves da Silva 
47 Eveline Borges Vilela Ribeiro 
48 Fernando Henrique Cristovan 
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1 Gildiberto Mendonça liveira  
2 Liliane Nebo 
3 Paulo Freitas Gomes 
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