
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - REGIONAL JATAÍ

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO N°  04/2021 DO COLEGIADO DO PPGQ-UFJ

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) da
Universidade Federal de Jataí. RESOLVE: CONVOCAR os membros do Colegiado do
PPGQ para a Reunião Ordinária a realizar-se no dia 14/05/2021, sexta-feira, com início
às 14:00h até 17:00h, a realização da reunião será por meio de videoconferência,
usando a plataforma “Google Meet” para tratar da seguinte pauta:

01- Informes;
02- Apreciação da minuta de resolução que estabelece a política de

inovação da UFJ;
03- Homologação de Banca de qualificação (Ad Referendum);
04- Homologação de Banca de Defesa de Dissertação;
05- Processo seletivo segundo semestre 2021: datas, alterações no

edital e indicação do número de vagas por orientador;
06- Projetos de Cooperação entre Instituições: perceptivas no próximo

quadriênio;
07- Credenciamento de novos docentes, como avançar nesse quesito?

Metas e perfil;
08- Disciplinas ofertadas no PPGQ;
09- Membros de bancas de qualificação e defesa de dissertação;
10- Avaliação CAPES/SUCUPIRA: Anexos ao relatório;
11- Politicas de acompanhamento de egressos;
12- Comitê de Relatório SUCUPIRA;
13- Projeto de extensão para o Ensino Médio;
14- Site do programa e outras mídias;
15- Convênios de Pesquisas e Outros;
16- Produção técnica/ tecnológica e de livros e capítulos de livros;
17- Outros assuntos.
 
Sem mais.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por Gildiberto Mendonça De Oliveira,
Coordenador de Pós-graduação, em 12/05/2021, às 13:58, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
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8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2063064 e o código CRC 731C511A.

Referência: Processo nº 23070.023986/2021-09 SEI nº 2063064
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - REGIONAL JATAÍ

ATA COPG-REJ 04/2021

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PPGQ 04/2021

 

No dia 14/05/2021, com início às 14:00h, por meio de videoconferência,
usando a plataforma “Google Meet”, realizou-se a reunião do Colegiado do PPGQ/UFJ,
com a presença do Coordenador Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira e os
representantes, Prof. Breno Almeida Soares, Prof. Douglas Silva Machado, Profa.
Eveline Borges Vilela Ribeiro, Prof. Fábio Luiz Paranhos Costa, Prof. Giovanni Cavichioli
Petrucelli, Profa. Helen Cristine Rezende, Profa. Liliane Nebo, Prof. Paulo Freitas
Gomes, Profa. Tatiana Batista, Prof. Wesley Fernandes Vaz os discentes Douglas de
Rosis da Silva e Lorrany Kalliny Cardoso Queiroz. DELIBERAÇÕES: 1. Informes: a
reunião iniciou-se, logo após o coordenador do programa informou sobre o envio do
relatório Sucupira. 2.  Apreciação da minuta de resolução que estabelece a
política de inovação da UFJ: O coordenador informou sobre minuta de resolução
que estabelece a política de inovação da UFJ, a minuta será discutida na próxima
reunião da COPG e posteriormente em órgãos superiores para definição desta
política. O coordenador abriu para o colegiado sugerir novas políticas para a
resolução. Após levantado duas novas sugestões, foi colocado para votação e
aprovado por unanimidade. 3. Homologação de Banca de qualificação (Ad
Referendum): Foi realizada a leitura do pedido de banca do Exame de
Qualificação do discente GEOMAR SOUZA ALVES (Número do Processo SEI:
23070.021256/2021-65), com o trabalho intitulado: “CRIAÇÃO DE FATORES DE
ESCALONAMENTO PARA TERPENOS BASEADOS EM REGRESSÕES LINEARES”. Sob
orientação do Professor Doutor Fabio Luiz Paranhos Costa, a ser realizada no dia
28/05/21, as 19:00 hs. Colocado em votação e aprovado por unanimidade pelo
colegiado. 4. Homologação de Banca de Defesa de Dissertação: Foi realizada
a leitura do pedido de banca de Defesa de Dissertação de mestrado da
dis c e nt e JORDANNA FERNANDES ASSIS (Número do Processo SEI:
23070.024390/2021-18), com o trabalho intitulado: “DESENVOLVIMENTO DE
MANTAS ELETRIFICADAS DE NANOCÓMPOSITOS DE POLI(N-VINILCAPROLACTAMA)
COM NANOPARTÍCULAS DE HIDROXIAPATITA”. Sob orientação do
Professor Doutor Emerson Rodrigues de Camargo, a ser realizada no dia 27/05/21,
às 14:00 hs. Colocado em votação e aprovado por unanimidade pelo colegiado.  5.
Processo seletivo segundo semestre 2021: datas, alterações no edital e
indicação do número de vagas por orientador: O presidente da Comissão de
Seleção Professor Breno Almeida Rezende, informou ao colegiado o cronograma dos
processos seletivos de 2021/2 definido pela comissão. Ficando previsto a publicação
do edital para aluno regular para 07/06/2021 e para aluno especial 19/07/2021. Foi
aberto para discussão sobre algumas sugestões para o edital, após concluídas, foi
aberto para votação e aprovado por unanimidade.  6. Projetos de Cooperação
entre Instituições: perceptivas no próximo quadriênio: O coordenador
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informou sobre o item “Projetos de Cooperação entre Instituições: perceptivas no
próximo quadriênio” que consta na APCN e no relatório Sucupira do PPGQ, de
grande importância para o crescimento do Programa, que está descrito como: ‘criar
uma rede entre os pesquisadores do programa e colaboradores externos para
estimular troca de conhecimentos/experiência e intercambio
interlaboratorial/institucional promovendo um diferencial na qualidade de formação de
egressos’’. O coordenador colocou para discussão a sugestão de meios para ser
colocado em pratica o que está previsto na APCN. Ficou sugerido a formação de uma
comissão para avaliar e propor tipos de cooperação que possam alavancar as
pesquisas contribuindo para melhoramento dos indicadores do PPGQ/UFJ. Sendo
composta pelos professores, Gildiberto Mendonça de Oliveira, Breno Almeida Soares,
Fábio Luiz Paranhos Costa, Paulo Freitas Gomes e outros que posteriormente queira
participar. 7. Credenciamento de novos docentes, como avançar nesse
quesito? Metas e perfil: O coordenador levou ao colegiado a discussão sobre os
métodos de credenciamento de docentes no programa. Onde ficou sugerido o
levantamento de nomes de docentes a serem convidados a se credenciarem no
programa de acordo com cada linha de pesquisa. 8. Disciplinas ofertadas no
PPGQ: O coordenador informou sobre a importância na elaboração da matriz
curricular do programa e os vários pontos que devem ser observados para o
cadastro do componente. 9. Membros de bancas de qualificação e defesa de
dissertação:  O coordenador levou ao colegiado a necessidade de alterar a
normativa com o objetivo de ampliar as participações dos membros externos em
banca de defesa via plataforma online. 10- Avaliação CAPES/SUCUPIRA: O
coordenador do programa apresentou ao colegiado os anexos e relatórios referentes
a Plataforma Sucupira. 11- Políticas de acompanhamento de egressos: O
coordenador informou sobre a importância da inclusão de egressos em eventos no
programa. Informou também sobre a necessidade de criação de mecanismos de
acompanhamento de egressos, como: destino, atuação, avaliação dos egressos em
relação a formação recebida. O programa será cobrado em relação ao
preenchimento deste item. 12- Comitê de Relatório SUCUPIRA: O coordenador
agradeceu ao colegiado pela contribuição na coleta de dados para montagem do
relatório Sucupira. Levou a discussão do colegiado, o que pode ser feito para
melhorar a coleta de dados futuramente, garantido que o relatório seja algo do
Programa e não centralizado à coordenação. 14 - Projeto de extensão para o
Ensino Médio: O coordenador apresentou ao colegiado a planilha de avaliação da
Capes e abriu para ser debatido o planejamento de extensão com o Ensino Médio, um
dos atributos de avaliação. 14 - Site do programa e outras mídias:  O
coordenador informou ao colegiado sobre a possibilidade de criar uma comissão
responsável pela administração das páginas digitais do programa. Foi aberto para
discussão e decidido que os professores Breno Almeida Soares, Eveline Borges Vilela
Ribeiro e a Encarregada de Departamento Kelly Cristina Silva Prado irá compor está
comissão interna. 17. Outros: Os pontos de pauta 15 e 16, serão discutidos nas
próximas reuniões devido o limite do horário estabelecido pela coordenação. Sem
mais assuntos a tratar o Coordenador professor Gildiberto Mendonça de Oliveira
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 17:00 horas, da
qual, para constar, eu, Kelly Cristina Silva Prado, lavrei a presente ata, a qual será
apreciada e aprovada em reunião ordinária, por todos os participantes presentes.
Estando de acordo com a presente ata, os membros abaixo assinam: Prof. Gildiberto
Mendonça de Oliveira e os representantes, Prof. Breno Almeida Soares, Prof. Douglas
Silva Machado, Profa. Eveline Borges Vilela Ribeiro, Prof. Fábio Luiz Paranhos Costa,
Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Profa. Helen Cristine Rezende, Profa. Liliane Nebo,
Prof. Paulo Freitas Gomes, Profa. Tatiana Batista, Prof. Wesley Fernandes Vaz os
discentes Douglas de Rosis da Silva e Lorrany Kalliny Cardoso Queiroz.
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Documento assinado eletronicamente por LORRANY KALLINY CARDOSO
QUEIROZ, Discente, em 09/09/2021, às 11:26, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Paulo Freitas Gomes, Professor
do Magistério Superior, em 09/09/2021, às 11:51, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS DE ROSIS DA SILVA,
Discente, em 09/09/2021, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Wesley Fernandes Vaz,
Professor do Magistério Superior, em 09/09/2021, às 12:11, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Liliane Nebo, Professor do
Magistério Superior, em 09/09/2021, às 14:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Hélen Cristine De Rezende,
Professor do Magistério Superior, em 09/09/2021, às 22:08, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gildiberto Mendonça De Oliveira,
Coordenador de Pós-graduação, em 10/09/2021, às 10:56, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Eveline Borges Vilela Ribeiro,
Professor do Magistério Superior, em 24/11/2021, às 09:34, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Douglas Silva Machado,
Professor do Magistério Superior, em 24/11/2021, às 10:33, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Tatiana Batista, Vice-
Coordenadora de Pós-Graduação, em 24/11/2021, às 11:43, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Breno Almeida Soares, Professor
do Magistério Superior, em 25/11/2021, às 13:30, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Fábio Luiz Paranhos Costa,
Professor do Magistério Superior, em 08/12/2021, às 15:48, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
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verificador 2331625 e o código CRC 6B913FC0.

Referência: Processo nº 23070.023986/2021-09 SEI nº 2331625
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