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

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO N°  09/2020 DO COLEGIADO DO PPGQ-UFJ

 

A Coordenadora 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 11/12/2020, sexta-feira, com início
às 13:30h até 17:00h, a realização da reunião será por meio de videoconferência,
usando a plataforma “Google Meet” para tratar da seguinte pauta:

 

1. Informes;
2. Aprovação do ad referendum do edital de seleção do PPGQ 2021-1;
3. Aprovação do ad referendum da qualificação da aluna Jordanna

Fernandes Assis;
4. Calendário para as reuniões do colegiado do PPGQ para o ano de

2021;
5. Relatório de atividades docentes do PPGQ para o preenchimento da

plataforma Sucupira;
6. Definição das comissões do PPGQ para o próximo período 2021-

2022
7. Outros.

 
Sem mais.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por Tatiane Moraes Arantes,
Coordenadora, em 09/12/2020, às 15:06, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 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 1739793 e o código CRC C8371C0F.

Referência: Processo nº 23070.056476/2020-29 SEI nº 1739793
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - REGIONAL JATAÍ

ATA COPG-REJ PPGQ/2021

ATA 09/2020 - ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

 
No décimo primeiro dia do mês de dezembro do ano 2020, com início às

13:30h, por meio de videoconferência, usando a plataforma “Google Meet”, realizou-
se a reunião do Colegiado do PPGQ/UFJ, com a presença da Coordenadora Profa.
Tatiane Moraes Arantes e os representantes, Prof. Breno Almeida Soares, Prof.
Claudinei Alves da Silva, Prof. Douglas Silva Machado, Prof. Fábio Luiz Paranhos
Costa, Prof. Fernando Henrique Cristovan, Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira,
Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli, Profa. Helen Cristine Rezende, Profa. Liliane Nebo,
Prof. Paulo Freitas Gomes, Profa. Tatiana Batista, Prof. Wesley Fernandes Vaz,
Jordanna Fernandes Assis e Juliana Morais dos Reis. DELIBERAÇÕES: 1. Informes: a
reunião iniciou-se, logo após a coordenadora informou sobre a primeira participação
da coordenação do PPGQ na reunião da câmera superior de pós-graduação e
pesquisa, onde foi informado pelo Pró-reitor de Pós-graduação Prof. Dr. Edésio Fialho
dos Reis, que a UFJ não terá centro de custos para o ano de 2021, diante disso os
programas que cobram Taxas, continuará a enviar a verba para a UFG, como o
PPGQ retirou as Taxas do Programa, esse problema não alcançará o PPGQ, mas
caso seja cobrado futuramente Taxas para participação em eventos, a verba será
encaminhada a UFG. A coordenadora solicitou a inclusão de ponto de pauta, sobre a
prorrogação de bolsa CAPES, onde foi colocado para votação e aprovado por
unanimidade. Foi informado que o Pró-Reitor pro tempore de Pesquisa e
Inovação Tecnológica Prof. Dr. Simério Carlos Silva Cruz, já está recebendo os
projetos de pesquisas até 18 de abril de 2021, para novos projetos e para pedido de
prorrogação de projetos existentes, sendo assim, caso o docente queira concorrer
ao PIBIC o projeto já estará em andamento. O Prof. Simério ressaltou também sobre
o parecer dos avaliadores CNPQ sobre o PIBIC de 2021, onde os avaliadores pediram
a redução do número de projetos, passando de 8 projetos, para 5 projetos e além
disse foi aconselhado como sugestão de integração entre a pós-graduação e a
graduação que os discentes de pós-graduação aparecessem na medida do interesse
do orientador como coorientadores de alunos de iniciação cientifica; a outra sugestão
é para o convite de discentes de pós-graduação sejam nomeados a compor bancas
de Trabalhos de Conclusão de Curso de discentes de graduação. Foi informado
também pelo Prof. Simério, sobre os problemas referente para aquisição de
reagentes, antes de efetuar a compra é preciso que a Universidade efetue o registro
e tire as licenças no Exército e na Policia Federal. O Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli
sugeriu o agendamento de uma reunião com todo o Curso de Química e Pós-
graduação em Química, com a Reitoria e Pró-reitoria, com a intenção de buscar
soluções sobre a compra, controle, transporte e armazenamento de reagentes. A
coordenadora informou sobre o preenchimento da Plataforma Sucupira, o qual
deverá ser encaminhado até o dia 23 de março. Logo após a coordenadora informou
ao colegiado o período de férias da Encarregada de Departamento Kelly Cristina Silva
Prado, sendo do dia 02 a 31 de janeiro de 2021. O Prof. Breno Almeida Soares
solicitou ao colegiado a ajuda na elaboração de questões para compor o Processo
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Seletivo para alunos regulares em 2021/1, as questões devem ser objetivas, levando
em consideração que o exame do processo será efetuado por meio de Plataforma
Digital. A coordenadora informou sobre o processo de inclusão de desligamento da
discente Lorrany Kalliny Cardoso Queiroz, o qual foi esclarecido e o processo de
desligamento foi indeferido e arquivado. 2. Aprovação do ad referendum do
edital de seleção do PPGQ 2021-1: A coordenadora informou sobre a alteração
do edital para seleção de alunos regulares do PPGQ, seguindo as exigências da PRPG.
Colocada para votação, aprovada por unanimidade. 3. Aprovação do ad
referendum da qualificação da aluna Jordanna Fernandes Assis: Foi
realizada a leitura do primeiro pedido de banca de qualificação ad
referendum do PPGQ da discente Jordanna Fernandes Assis, com o trabalho
intitulado: “DESENVOLVIMENTO DE MANTAS ELETROFIADAS DE NANOCÓMPOSITOS
DE POLI(N-VINILCAPROLACTAMA) COM NANOPARTÍCULAS DE HIDROXIAPATITA”.
Sob orientação do Prof. Dr. Emerson Rodrigues de Camargo, realizada no dia
15/12/19, as 10:00 hs. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 4.
Calendário para as reuniões do colegiado do PPGQ para o ano de 2021: Foi
apresentado ao colegiado o calendário de reuniões do PPGQ, onde a proposta
ofertada é manter as reuniões na segunda sexta-feira de cada mês, no período da
tarde, foi colocado para votação, aprovado por unanimidade.   5. Relatório de
atividades docentes do PPGQ para o preenchimento da Plataforma
Sucupira: O Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira, informou sobre o
encaminhamento de um formulário de preenchimento que será encaminhado a todos
os docentes, solicitou aos docentes atenção nos itens do formulário que não serão
avaliados pelo PPGQ, como por exemplo: inserção social, internacionalização. Isso
para possibilitar o preenchimento da Plataforma Sucupira com um amplo
detalhamento. O Prof. Fernando Henrique Cristovan informou sobre os itens de
importância no preenchimento da Plataforma quando ele esteve como Coordenador
do Programa. A coordenadora informou que o prazo para encaminhado do
formulário para a coordenação será até o dia 20 de janeiro.  6. Definição das
comissões do PPGQ para o próximo período 2021-2022: A coordenadora
informou sobre a necessidade realizar mudanças nas comissões devido a troca da
coordenação, foi aberto ao colegiado o interesse de continuar ou mudar as
comissões, após discutido, a definição ficou da seguinte forma: Tatiana Batista
(Presidente); Tatiane Moraes Arantes; Breno Almeida Soares; Giovanni Cavichiolli
Petrucelli; Hélen Cristine de Rezende na Comissão de Avaliação e Bolsas. Tatiane
Moraes Arantes (Presidente); Fábio Luiz Paranhos Costa; Fernando Henrique
Cristovan; Gildiberto Mendonça de Oliveira; Paulo Freitas Gomes na Comissão
Administrativa. Liliane Nebo (Presidente); Claudinei Alves da Silva; Douglas Silva
Machado na Comissão de Acompanhamento de Discente. Gildiberto Mendonça de
Oliveira (Presidente); Breno Almeida Soares; Eveline Borges Vilela Ribeiro; Wesley
Fernandez Vaz na Comissão de Auto-avaliação. 7. Prorrogação de Bolsa CAPES:
A coordenadora informou sobre a reestruturação da Capes e pode ser que seja
necessário prorrogar as bolsas implementadas para que elas não fiquem ociosa. A
deliberação é, o programa irá prorrogar as bolsas até que o sistema da CAPES esteja
disponível, logo após foi aberto para discursão, foi colocado para votação, onde
tivemos 11 votos favoráveis e 1 abstenção para prorrogar as bolsas até o sistema da
CAPES estar disponível.  8. Outros: A coordenadora solicitou do colegiado que
assinem as atas pendentes para publicação. Sem mais assuntos a tratar a
coordenadora professora Tatiane Moraes Arantes agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião às 16:38 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: Profa. Tatiane Moraes Arantes e os

Ata PPGQ (1996794)         SEI 23070.056476/2020-29 / pg. 3



representantes, Prof. Breno Almeida Soares, Prof. Claudinei Alves da Silva, Prof.
Douglas Silva Machado, Prof. Fábio Luiz Paranhos Costa, Prof. Fernando Henrique
Cristovan, Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira, Prof. Giovanni Cavichioli Petrucelli,
Profa. Helen Cristine Rezende, Profa. Liliane Nebo, Prof. Paulo Freitas Gomes, Profa.
Tatiana Batista, Prof. Wesley Fernandes Vaz, Jordanna Fernandes Assis e Juliana
Morais dos Reis.

Documento assinado eletronicamente por Douglas Silva Machado,
Professor do Magistério Superior, em 12/04/2021, 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 Liliane Nebo, Professor do
Magistério Superior, em 12/04/2021, às 12:05, 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 12/04/2021, às 13:40, 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 JULIANA MORAIS DOS REIS,
Discente, em 12/04/2021, às 14:34, 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 12/04/2021, às 14:55, 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 Tatiana Batista, Professor do
Magistério Superior, em 12/04/2021, às 23:07, 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 JORDANNA FERNANDES ASSIS,
Discente, em 13/04/2021, às 11:53, 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,
Professor do Magistério Superior, em 27/04/2021, às 10:18, 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 11:50, 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 Fernando Henrique Cristovan,
Orientador, em 09/09/2021, às 12:07, 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 Claudinei Alves Da Silva,
Professor do Magistério Superior, em 09/09/2021, às 12:37, 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 Tatiane Moraes Arantes,
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Professora do Magistério Superior, em 08/12/2021, às 13:56, 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 15:47, 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
verificador 1996794 e o código CRC 24E90FC4.

Referência: Processo nº 23070.056476/2020-29 SEI nº 1996794
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