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

ATA COPG-REJ 01/2022

No dia 18/02/2021, 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. Claudinei Alves da Silva,
Prof. Douglas Silva Machado, Prof. Fábio Luiz Paranhos Costa Prof. Fernando Henrique Cristovan, Prof.
Giovanni Cavichioli Petrucelli, Profa. Helen Cris�ne Rezende, Profa. Liliane Nebo, Prof. Paulo Freitas
Gomes, Profa. Ta�ana Ba�sta, Prof. Wesley Fernandes e o discente Douglas de Rosis da Silva.
DELIBERAÇÕES: 1. Informes: a reunião iniciou-se, logo após o coordenador informou sobre a u�lização da
verba PROAP no ano de 2021, o coordenador informou sobre a importancia do levantamento de
demanda, o orçamento e a empresa que irá prestar o serviço, antes da disponibilização da verba, para os
próximos anos, possibilitando assim o melhor uso do recurso. 2. Aprovação de Atas de Reuniões: Foi
realizada a leitura das Atas 07/2021, 08/2021, 10/2021 e logo após foi colocada para votação em lote e
aprovada por unanimidade. 3. Calendário de Reuniões 2022: O coordenador fez a sugestão ao colegiado
para reservar a terceira sexta-feira de cada mês para as reuniões do colegiado do PPGQ, logo após foi
aberto para discussão, sendo a sugestão sem alteração, colocada para votação e aprovada por
unanimidade. 4. Matrículas Discentes 01/2022 e Início de Aulas: Ingressantes, Alunos Especiais e
Veteranos: O coordenador apresentou as datas de inicio e fim para para matrículas de alunos regulares e
especiais, ficando definido da seguinte forma: matrícula de discentes veteranos (07/03 à 11/03),
discentes ingressantes regulares e especiais (14/03 à 18/03). Logo após foi aberto para discussão,
colocada para votação e aprovada por unanimidade. 5. Solicitações Co-orientadores: Foi relizada a
leitura do pedido de coorientação da Professora Doutora Ta�ane Moraes Arantes , para a discente Aline
Borges de Andrade, sendo colocado para votação e aprovado por unanimidade. Logo após, foi relizada a
leitura do pedido de coorientação do Professor Doutor Carlos Arterio Sorgi, para o discente Charles Ivo de
Oliveira Júnior, sendo colocado para votação e aprovado por unanimidade. 6. Processo Aluno Especial
01/2022: O presidente da comissão de seleção Professor Breno Almeida Soares, informou sobre a baixa
procura de inscritos do Edital de Aluno Regular do PPGQ, logo após, apresentou a prévia do Edital
01/2022 para alunos especiais ao colegiado. Logo após foi aberto para discuções e adequações. Logo
após foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 7. Solicitações de alteração de data de
Defesa: O coordenador informou sobre o pedido de adiamento da data da banca de defesa do discente
Júlio César Lourenço Mello, para o dia 25 de março de 2022, sendo aprovado Ad referendum, pela
coordeneção. Logo após, a aprovação da coordenação foi colocada para votação e aprovado por
unanimidade. 8. Solicitação de Defesa de Dissertação: Foi feita leitura do processo de pedido de
nomeação de banca de defesa da discente Géssica Carla de Souza Costa (23070.005836/2022-96 ). Sendo
colocado em votação e aprovado por unanimidade. 9. Dissertações do PPGQ: digital ou impressas: O
coordenador levou ao colegiado sobre a obrigatóriedade de entregar a versão final da dissertação
impressa na secretaria do PPGQ. Foi aberto para discurssão e decidido que a versão impressa não é
obrigatória, apenas a entrega da midia digital, logo após, foi colocado para votação e aprovado por
unanimidade. 10. Semana da Química e Workshop da Pós-Graduação: A Professora Ta�ana Ba�sta falou
sobre a Semana da Química e o Workshop da Pós-Graduação no ano de 2021, que foi realizado
remotamente, infomou sobre o número de inscritos, os minicursos ofertados, as palestras e os paineis. O
Professor Douglas Silva Machado, infomou sobre os cer�ficados e informou que espera que os próximos
eventos sejam de forma híbridas. A Professora Ta�ana informou que foi interessante a par�cipação dos
alunos da pós-graduação nos minicursos e de modo geral os minicursos foram muito bem avaliados pelos
alunos. Foram incluidos os nomes dos professores Fernando Henrique Cristovan, Profa. Helen Cris�ne
Rezende e Paulo Freitas Gomes, para contribuir com a organização do evento em 2022. 11. Comissões
PPGQ: O coordenador informou ao colegiado sobre a necessidade de alteração de 3 comissões do PPGQ.



26/09/2022 10:01 SEI/UFG - 2714785 - Ata

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2939255&infra_sistema=1… 2/3

Após aberto para discussão, as comissões foram definidas da segunte forma: 1) Comissão Administra�va:
Gildiberto Mendonça de Oliveira (Presidente), Fábio Luiz Paranhos Costa, Fernando Henrique Cristovan.
Paulo Freitas Gomes e Wesley Fernandes Vaz. 2) Comissão de Avaliação/Seleção: Hélen Cris�ne de
Rezende (Presidente), a�ana Ba�sta, Giovanni Cavichiolli Petrucelli e Paulo Freitas Gomes.3) Comissão de
Bolsas: Gildiberto Mendonça de Oliveira (Presidente), Ta�ana Ba�sta, Hélen Cris�ne de Rezende, Paulo
Freitas Gomes e Douglas de Rosis da Silva (discente). logo após, foi colocado para votação e aprovado por
unanimidade. 12. SUCUPIRA 2022: Informes e pontuações importantes: O coordenador informou como
será o preenchimento do Sucupira para o coleta 2022, envolvendo o cadastros dos par�cipantes de
a�vidades de 2021, não sendo necessário o preenchimento de todo o relatório, como foi feito nos anos
anteriores. O coordenador solicitou ao colegiado mantenha o La�es atualizado e cobre o mesmo dos
discentes orientados, para auxiliar na importação de dados da Plataforma Sucupira. 13. Prazos de defesas
de qualificação e dissertações: informes e discussão geral: O coordenador informou sobre os prazos
para qualificação e defesa dos discentes e solicitou dos orientadores que fiquem atentos sobre os prazos
que estão publicadas na página do programa. 14. Outros: Sem mais assuntos a tratar o Coordenador
professor Gildiberto Mendonça de Oliveira agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião
às 15:48 horas, da qual, para constar, eu, Kelly Cris�na Silva Prado, lavrei a presente ata, a qual será
apreciada e aprovada em reunião ordinária, por todos os par�cipantes presentes. Estando de acordo com
a presente ata, os membros abaixo assinam: Coordenador Prof. Gildiberto Mendonça de Oliveira 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. Giovanni Cavichioli Petrucelli,
Profa. Helen Cris�ne Rezende, Profa. Liliane Nebo, Prof. Paulo Freitas Gomes, Profa. Ta�ana Ba�sta, Prof.
Wesley Fernandes e o discente Douglas de Rosis da Silva.

Documento assinado eletronicamente por Claudinei Alves Da Silva, Professor do Magistério
Superior, em 24/05/2022, às 14:01, 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 Gildiberto Mendonça De Oliveira, Coordenador de Pós-
graduação, em 24/05/2022, às 14:01, 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 Liliane Nebo, Professor do Magistério Superior, em
24/05/2022, às 14:17, 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 Wesley Fernandes Vaz, Professor do Magistério Superior,
em 24/05/2022, às 14:32, 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 Paulo Freitas Gomes, Professor do Magistério Superior,
em 24/05/2022, às 15:06, 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 24/05/2022, às 19:39, 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 Giovanni Cavichioli Petrucelli, Diretor, em 25/05/2022, 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 Fernando Henrique Cristovan, Professor do Magistério
Superior, em 25/05/2022, às 19:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Hélen Cris�ne De Rezende, Professor do Magistério
Superior, em 25/05/2022, às 21:33, 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 Douglas Silva Machado, Professor do Magistério
Superior, em 26/05/2022, às 09:13, 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 26/05/2022, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2714785 e
o código CRC 6AF08E4D.
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