
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

CONVOCAÇÃO N° 03/2019/ PPGQ-UFJ 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Químiça (PPGQ) da Universidade 
Federal de Jatai. RESOLVE: CONVOCAR os membros da Comissão Administrativa 
(CA) do PPGQ para a 1' Reunião Ordinária a realizar-se no dia 13/03/2019, sexta-
feira, com início às 13:30 h e término previsto para às 17:00h, na sala de reuniões da 
Biblioteca Flor do Cerrado para tratar da seguinte pauta: 

1. Informes; 
2. Aprovação da Ata da r reunião extraordinária do CA de 2019; 
3. Planejamento estratégico; 
4. Professores ORCID; 
5. Cadastramento e Recadastramento de docentes; 
6. Normas internas (trabalhos individuais); 
7. Outros. 

Sem mais. 

Atenciosamente. 

--rarvr avy-Note (5)-c,,‘Êgxyckpfl 

Prof. Dr. Fernando Henrique Cristovan 

(Coordenador do PPGQ) 

Programa de Pós-Graduação em Química-UFJ 
Câmpus Cidade Universitaria 
R 364, km 195, n°3800 
CEP 75801-615 
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LISTA DE PRESENÇA DA CONVOCAÇÃO DO CA N° 03/2019/ PPGQ-UFJ 
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Programa de Pós-Graduação em Química-UFJ 
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E-mail: ppgq.ufj@gmail.com 



Universidade Federal de Goiás 
Regional Jataí 

Programa de Pós-Graduação em Química 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM QUÍMICA DA REGIONAL JATAÍ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

No décimo primeiro dia do mês de março do ano 2019, com início às 9:04h , na Sala Um da 
Central de Aulas Dois do Câmpus Jatobá da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, 
realizou-se a quarta reunião da Comissão Administrativa do PPGQ/REJ/UFG, com a presença 
do Coordenador Prof. Fernando Henrique Cristovan e os representantes, Prof. Claudinei Alves 
da Silva, Profa. Eveline Borges Vilela Ribeiro, Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira, Profa. 
Liliane Nebo e Profa. Tatiane Moraes Arantes. DELIBERAÇÕES: 1. Informes: a reunião iniciou-se 
com um resumo de alguns acontecimentos acontecidos em dias anteriores. Houve a 
participação do coordenador na Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa para verificar o modo 
de funcionamento da mesma. Na reunião foram apresentados os trâmites legais de uma pós-
graduação, bem como a apresentação do edital que será aberto para professores visitantes. 
Haverá ainda uma conversa sobre internacionalização da produção com o Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia em meados do mês de 
março e uni seminário sobre o uso do PROAP e SCDP. A divisão do orçamento falado em 
reunião do colegiada anterior (conforme Ata da reunião do dia 08 de fevereiro do CA-PPGQ) 
ainda não foi definida. O coordenador ainda informou que estão existindo dificuldades sobre 
licitações e falta de informações da Regional Goiânia em relação às questões financeiras. Outra 
informação foi sobre a aula inaugural com o Prof. Alessandro Martins e o coordenador do 

curso fará uma exposição sobre o funcionamento do programa. O Prof. Gildiberto sugeriu a 

criação de uma solenidade com convidados políticos afim de criar estratégias e alianças. A 

Prof. Eveline sugeriu fazer a aula inaugural no dia de uma disciplina obrigatória, uma vez que 

no dia 18, o dia inicial de sugestão, a disciplina não é obrigatória e nem todos os alunos são 

matriculados. O acordo geral entre os participantes foi que seja feito na própria segunda dia 
18, por questões de tempo para organização de um evento maior. Prof. Fernando passou os 

informes sobre a reunião do PPGQ com a direção sobre as reinvindicações feitas outrora. Prof. 

Alessandro não tinha respostas específicas devido ao imbróglio sobre a falta de CNPJ da 

recém-criada UFJ e a falta de verba oriunda da própria UFG. Prof. Alessandro informou que 

não existem mais caminhos para serem procurados pela direção para resolver os problemas e 

que um caminho a ser seguido é procurar o Ministério Público afim de que existam respostas 

mais contundentes. 2. Aprovação da Ata da 1P- reunião ordinária do Comissão Administrativa 

de 2019: aprovada por unanimidade. 3. Planejamento estratégico: o coordenador mostrou a 

necessidade de fazer um planejamento estratégico afim de que as metas estabelecidas na 

proposta do programa sejam alcançadas. Prof. Fernando sugeriu fazer um planejamento 

sempre no início do ano, reavaliá-lo no meio do ano e finalizá-lo ao final do ano. Prof. 

Gildiberto sugeriu que as metas tenham relação com as necessidades da Plataforma Sucupira. 

Profa. Liliane sugeriu que todos os professores do programa participassem do processo de 

planejamento estratégico, além de aproveitar o potencial benéfico de todos os professores do 

programa de modo a incentivá-los o que cada um faz de melhor. Em consenso com todos os 

membros ficou estabelecido que o primeiro ponto essencial é estruturar o curso e mantê-lo, 

em termos de escrita das Normativas Internas e conseguir os espaços necessários para que 

pelo menos, provisoriamente, haja uma estrutura inicial de pesquisa. A realização do evento 

será outro ponto estratégico, bem como a participação dos estudantes de graduação e pós-
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graduação. Profa. Tatiane sugeriu a melhoria da divulgação tanto do programa, quanto a 
científica, uma vez que as pessoas desconhecem os cursos de ciência básica e a própria pós-
graduação na área de Química. Essa seria uma estratégia para ampliar a área de alcance do 
programa. Uma ideia é o acompanhamento das redes sociais. Uma das ideias será, então, a 
melhoria da divulgação das redes sociais. Profa. Eveline sugeriu a aplicação de um questionário 
na própria reunião da Pós-Graduação afim de que todos os professores possam mostrar quais 
suas metas profissionais no programa durante o ano de 2019. Outra questão discutida foi 
relativa ao perfil dos estudantes, uma vez que havendo a seleção com prova escrita, existe 
uma limitação da área de formação inicial em que ela participa. Havendo outra estratégia de 
seleção, que não seja a prova escrita de química, poderia aumentar a área de abrangência dos 
estudantes candidatos. Por fim, Prof. Fernando solicitou que daqui seis meses seja feita uma 
avaliação de quais metas já foram atingidas. 4. Edital da PRPG- UFG de apoio aos programas 
3 e 4: a PRPG separou cem mil reais para a realização de eventos para formalização de 
programas de menor avaliação, com três faixas distintas, sendo que o PPGQ se adequa em 
uma delas. Foram discutidos vários pontos, mas em comum acordo está a necessidade de 
submissão de uma proposta do programa sem parceria com algum outro programa da própria 

Regional Jataí. Alguns nomes foram sugeridos e datas também. Profa. Tatiane, Profa. Liliane e 

Profa. Eveline ficaram responsáveis pela escrita da proposta. 5. Estratégias para criação das 

comissões de compras e acompanhamento discente: a discussão sobre o assunto começou 
com dúvidas a respeito do relatório de acompanhamento do discente, sendo necessário definir 

a frequência da entrega de relatório. Prof. Gildiberto sugeriu que haja um acompanhamento 
mais criterioso sobre o desenvolvimento do estudante, semestralmente. O professor sugeriu 

ainda que nos primeiros seis meses seja avaliado se foram cursadas as disciplinas e definido já 

o projeto de pesquisa. A normativa sobre acompanhamento precisará ser avaliada. Em relação 

à comissão de compras, ficou definido que será feita uma lista de atribuições de todos os 

professores do programa e que, a partir disso, será definido o professor com mais perfil e 

menos atribuições. 6. Normas Internas: ficou definido que todos os professores colocarão as 
normativas no Dropbox e que acontecerá uma reunião extra para discuti-las na sexta, dia 

15/03/2019. Sendo todos os assuntos discutidos e acordados, a reunião teve fim às 11:39. 

Estando de acordo com a presente a os membros aba o assi m: 
Claudinei Alves da Silva  
Eveline

-
Eveline  Borges Vilela Ribeiro 
Fernando Henri99e Cristovan 
Liliane Nebo
Tatiane Moraes Arantes 
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