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Aos três (03) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas e onze minutos 1 
(14h11min), na Sala do Google Meet https://meet.google.com/oiw-bgxq-oyk, reuniram-se os 2 
membros da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal de Catalão, em caráter 3 
ordinário, sob a presidência do Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da 4 
UFCAT, Profº Dr. Jose Júlio de Cerqueira Pituba. Na oportunidade, compareceram os seguintes 5 
Conselheiros: Coordenadora de Pesquisa da UA de Educação Profa. Dra. Ana Maria Gonçalves; 6 
Coordenador de Pesquisa da UA de Biotecnologia, Prof. Dr. Anderson Luiz Ferreira; Coordenador 7 
do PPG em Ciências Exatas e Tecnológicas Prof. Dr. André Carlos Silva; Coordenador de Pesquisa 8 
da UA de Física Prof. Dr. Domingos Lopes da Silva Júnior; Coordenadora do Programa de Pós-9 
Graduação em Educação Profa. Dra. Dulcéria Tartuci; Coordenador de Pesquisa da UA de 10 
Engenharias Prof. Dr. Ed Carlo Rosa Paiva; Coordenadora do PPG em Engenharia Civil Profª Dra. 11 
Gabriela Rezende Fernandes; Coordenador do PPG em Geografia Prof. Dr. Idelvone Mendes 12 
Ferreira; Coordenador do PPG em Química, nível mestrado, Prof. Dr. Leonardo Santos Andrade; 13 
Coordenadora do PPG em Química, nível doutorado, Profa. Dra. Luciana Melo Coelho; 14 
Coordenadora do PPG em Engenharia de Produção, Profa. Dra. Núbia Rosa da Silva Guimarães; 15 
Coordenadora de Pesquisa da UA de Química Profa. Dra. Richele Priscila Severino; Coordenadora 16 
do PPG em Estudos da Linguagem Profa. Dra. Viviane Cabral Bengezen; Coordenador do PPG em 17 
Gestão Organizacional Prof. Dr. Vagner Rosalem. Compareceram também: Diretora de Pós-18 
Graduação da PROPESQ/UFCAT Profa. Dra. Grenissa Bonvino Stafuzza; Diretor de Pesquisa da 19 
PROPESQ/UFCAT Prof. Dr. Thiago Alves de Queiroz. A Coordenadora de pesquisa da UA de 20 
Letras e Linguística, Prafa. Dra. Maria Helena de Paula, justificou a ausência. Havendo quórum, o 21 
presidente Profº Dr. Jose Júlio de Cerqueira Pituba iniciou agradecendo a presença de todos e 22 
perguntou se todos concordam de a reunião ser gravada. Após consentimento de todos, eu, Luana 23 
Duarte Silva, secretária da reunião, iniciei a gravação da mesma. O Presidente dá as boas-vindas à 24 
Profa. Dra. Núbia que assumiu a Coordenação do PPG em Engenharia de Produção e é nova 25 
conselheira da CPPGI. Em seguida, passa para os informes, iniciando com o relato da Diretoria de 26 
Pós-Graduação UFCAT, Profa. Dra. Grenissa, que informa sobre a realização do II Seminário de 27 
Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação (PROPESQ-UFCAT) no dia 04/12/2020, que a 28 
princípio seria realizado o dia todo, mas o convidado da manhã, Prof. Dr. Ricardo André Fiorotti 29 
Peixoto, Coordenador de Programas Profissionais da área de Engenharias, teve um imprevisto de 30 
saúde na família e não poderá ministrar a palestra sobre como implantar a autoavaliação no PPG, 31 
nesta data, mas se comprometeu em realizá-la em momento posterior; Grenissa agradece à 32 
Comissão de Pós-Graduação que tem trabalhado bastante no regulamento da Pós-Graduação da 33 
UFCAT e diz esperar que em breve o Estatuto da Universidade seja aprovado no MEC para que 34 
possa apreciar o Regulamento Geral da Pós-Graduação. Julio convida aos Coordenadores para 35 
participarem do II Seminário de Autoavaliação para que possam avaliar e identificar caminhos para 36 
melhorias no programa. A Profa. Grenissa diz que o PPG que não tem instituído a Comissão de 37 
Autoavaliação pode apresentar relatos da Coordenação de ações que estão em curso, de modo a 38 
apontar a última avaliação da DAV/CAPES (Diretoria de Avaliação) do parecer de área para refletir 39 
ações mais substanciais para autoavaliação no próximo quadriênio. O presidente Profº Dr. José 40 
Júlio de Cerqueira Pituba passa a palavra para o Diretor da Pesquisa, Prof. Dr. Thiago Alves 41 
Queiroz, que agradece a todos pela Colaboração no II Seminário Interno de Pesquisa, Pós-42 
Graduação e Inovação e diz que aguarda só a confirmação da data de entrega dos certificados aos 43 
contemplados ao Prêmio de Melhor Trabalho de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em 44 
Inovação da UFCAT - Edição 2020; informa que já se iniciou as discussões para o novo Edital do 45 
programa de iniciação a pesquisa 2021/2022, a fim de adequar às necessidades da UFCAT; sobre a 46 
Comissão de Pesquisa, o Prof. Thiago diz que eles tem trabalhado de forma bem intensa, com 47 
reuniões quinzenais para discutir sobre a Resolução de Pesquisa, de modo que a previsão que eles 48 
fechem o ano já com uma primeira versão da Resolução. Julio lembra que foi solicitado aos 49 
docentes a atualização do currículo lattes para que a PROPESQ possa ter condições de fazer uma 50 
avaliação do quadro docente e possa pensar estratégias, ações para melhorar a pesquisa na 51 
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Universidade. O Diretor de Pesquisa explica que eles já estão verificando junto ao CERCOMP 52 
como será realizada a extração desses dados. O presidente informa que ele e as Diretorias de Pós-53 
Graduação e Pesquisa participarão na próxima semana do Encontro Nacional de Pró-Reitores de 54 
Pesquisa e Pós-Graduação (ENPROP). Julio informa que na última semana teve reunião do 55 
FOPROP (Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação) com o prof. Flávio 56 
Camargo, Diretor de Avaliação da CAPES, que apresentou o ano de 2021 como um ano 57 
emblemático, haja vista que a avaliação quadrienal deve ser feita neste ano, assim como a mudança 58 
no modelo para a avaliação multidimensional. Grenissa lembra que é importante ficar atento ao 59 
próximo quadriênio, mas sem esquecer do coleta que está aberto, do que está sendo cobrado neste 60 
ano. O presidente Profº Dr. José Júlio lembra aos conselheiros da chamada para revisão de artigos 61 
em língua inglesa, conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 24/2020/CPPG-RC/RC/UFG enviado em 62 
23/11/2020, que tem o prazo de recebimento até 22/12/2020; esclarece que essa verba é oriunda do 63 
PROAP que a PROPESQ recebe e que essa foi uma estratégia encontrada para utilizá-la dentro do 64 
tempo designado, que é até 11/12, já que dia 14/12 é o prazo que a Universidade tem para envio da 65 
TED, do que não foi gastado; assim como as produções em língua inglesa dão mais visibilidade 66 
aos PPGs. Julio fala sobre o projeto InterPós que teve a fase 01, em que os PPGs tiveram seus sites 67 
traduzidos e/ou revisados, e agora está na fase 02, de revisão de artigos, em que o processo está em 68 
andamento (licitação); neste os Programas terão um ano para submissão dos artigos. Em seguida, o 69 
presidente informa da saída do Prof. Dr. Marcelo Henrique Stoppa do cargo de Diretor de Inovação 70 
da PROPESQ, que decidiu sair após trabalhar desde 2013 nesta área; Julio frisa que o Prof. Dr. 71 
Marcelo contribuiu muito com o crescimento da Inovação na Universidade e agradece muito a ele 72 
por todas as contribuições dadas. Prof. José Julio diz que a PROPESQ já está em busca de soluções 73 
possíveis para esta questão. O conselheiro Idelvone registra sobre a intervenção do setor de TI 74 
(Tecnologia da Inovação) na aplicação dos recursos do PROAP, uma vez que a pretensão do 75 
programa era revisar oito computadores, mas o pessoal do TI disse que eles têm a capacitação para 76 
realizar esse trabalho; Idelvone disse que o programa não compactua com essa decisão e 77 
interferência do setor financeiro porque acredita que o PPG deve ter autonomia para uso dessa 78 
verba. Julio diz que irá verificar essa questão com a PROAF. Vagner esclarece que o PPGGO 79 
também teve interferência do PROAF, tendo que comprar um computador com a recomendação do 80 
CERCOMP, o que teve aumento de mais de três mil reais na compra; entende que o programa deve 81 
ter autonomia para uso de sua verba. Na sequência, o presidente passa para a apreciação das atas: 82 
ata do dia 27/08, já teve sugestão de correção por email feita pela conselheira Maria Helena de 83 
Paula, que será realizada; Julio agradece a correção e pergunta se mais alguém tem algum 84 
apontamento, como não tem passa para a votação, sendo aprovada por onze (11) votos favoráveis e 85 
uma (01) abstenção; na ata do dia 08/10, o presidente questiona se tem algum apontamento, como 86 
não há passa para a votação, sendo apreciada com dez (10) votos favoráveis e duas (02) 87 
abstenções. O presidente para o próximo ponto de pauta, processo 23070.002040/2019-86 que trata 88 
da proposta da minuta convênio do Contrato Organizativo de Ação pública ensino-saúde 89 
(COAPES), que entre si celebram a Universidade Federal de Catalão e o Município de Catalão, 90 
que teve como relator o conselheiro Prof. Dr. Paulo Cesar Inacio (portaria PROPESQ 005/2020); 91 
como o relator teve problemas com a conexão o prof. Jose Julio faz a leitura do parecer favorável a 92 
celebração da minuta de convênio. O Prof. Vagner esclarece que o PPGGO tem orientadores na 93 
área da saúde, por isso questiona se esse fato não pode promover impedimentos no futuro da 94 
participação do programa em pesquisas neste convênio. Julio esclarece que esse convênio tem 95 
como objetivo inicial atender a residência médica e o multiprofissional. Não havendo mais 96 
questões, o parecer favorável da proposta da minuta convênio do Contrato Organizativo de Ação 97 
pública ensino-saúde (COAPES), que entre si celebram a Universidade Federal de Catalão e o 98 
Município de Catalão é colocado em votação, sendo aprovado pela unanimidade. O próximo ponto 99 
de pauta é o processo 23070.104228/2017-04 que trata do pedido de prorrogação de afastamento 100 
para cursar doutorado do professor Rodrigo Graboski Fratti, que teve como parecerista a 101 
conselheira Viviane Cabral Bengezen (portaria PROPESQ 008/2020), que faz o relato de seu 102 
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parecer favorável a prorrogação do pedido de afastamento. O presidente coloca o parecer em 103 
discussão e como não há questionamentos é colocado em votação o parecer favorável ao pedido de 104 
prorrogação de afastamento para cursar doutorado do professor Rodrigo Graboski Fratti até 105 
19/03/2022, sendo aprovado por unanimidade. Em sequência, o presidente apresenta o próximo 106 
ponto da pauta, processo 23070.045753/2020-78 que trata da proposta da minuta do Regimento do 107 
Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ-CO) - Doutorado em Associação 108 
UFGD/UFCAT/UEG, que teve como relator o Prof. Anderson Luiz Ferreira (portaria PROPESQ 109 
007/2020), que faz o relato de seu parecer favorável. O presidente prof. Jose Julio coloca o parecer 110 
em discussão e como não há apontamentos é colocado em votação o parecer favorável a proposta 111 
da minuta do Regimento do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ-CO) - Doutorado em 112 
Associação UFGD/UFCAT/UEG, sendo aprovado por unanimidade. Julio passa para o último 113 
ponto da pauta, que é designar os membros suplentes da CPPGI para o CEPEC, que devem ser 114 
designados por área; lembra que os titulares já foram aprovados na última reunião: Área: Ciências 115 
Humanas: Professor Idelvone Mendes Ferreira, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 116 
Geografia; Área: Letras e Linguística: Professora Viviane Cabral Bengezen, Coordenadora do 117 
Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem; Área: Engenharias: Professora Gabriela 118 
Rezende Fernandes, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil; Área: 119 
Sociais Aplicadas: Vagner Rosalem, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão 120 
Organizacional; Área: Ciências Exatas: Domingos Lopes da Silva Júnior, Coordenador de Pesquisa 121 
da Unidade Acadêmica de Física. O presidente lembra que na última reunião a profa. Dulcéria se 122 
disponibilizou a ser suplente do prof. Idelvone; o André Carlos do prof. Domingos; diz que por 123 
conta das áreas e do quadro de conselheiros da CPPGI, o natural é que a prof. Maria Helena seja 124 
suplente da Viviane e que o André Vasconcelos seja o suplente do prof. Vagner; falta definir o 125 
suplente de Engenharias, que podem ser os Coordenadores de Pesquisa da UA de Engenharia e da 126 
UA de Matemática e Tecnologia e a Coordenadora do PPG em Engenharia de Produção. O Prof. 127 
Ed Carlo se coloca a disposição. O professor Anderson questiona porque a área da saúde não está 128 
contemplada e o presidente da reunião explica que está seguindo o estatuto da UFG até o da 129 
UFCAT ser aprovado pelo MEC, e quando o for fazer o Regimento do CONCEPEC vai haver 130 
complementação. Assim, o presidente coloca os seguintes nomes para votação: Área: Ciências 131 
Humanas: Professora Dulcéria Tartuci, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação; 132 
Área: Letras e Linguística: Professora Maria Helena de Paula, Coordenadora de Pesquisa da 133 
Unidade Acadêmica de Letras e Linguística; Área: Engenharias: Professor Ed Carlo Rosa Paiva, 134 
Coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica de Engenharias; Área: Sociais Aplicadas: André 135 
Vasconcelos da Silva, Coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios; 136 
Área: Ciências Exatas: André Carlos Silva, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 137 
Ciências Exatas e Tecnológicas. Os nomes são aprovados por unanimidade. O presidente da 138 
Câmara agradece a presença e participação de todos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi 139 
encerrada às quinze horas e dezoito minutos (15h18min) e eu, Luana Duarte Silva, Secretária da 140 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, lavrei a presente ata que, depois de lida e 141 
aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros presentes,  ___________________________  142 
Presidente: José Júlio de Cerqueira Pituba _____________________________________________  143 
Conselheiros: 144 
Ana Maria Gonçalves______________________________________________________________  145 
Anderson Luiz Ferreira ____________________________________________________________  146 
André Carlos Silva ________________________________________________________________  147 
Domingos Lopes da Silva Júnior _____________________________________________________  148 
Dulcéria Tartuci __________________________________________________________________  149 
Ed Carlo Rosa Paiva  ______________________________________________________________  150 
Gabriela Rezende Fernandes ________________________________________________________  151 
Idelvone Mendes Ferreira __________________________________________________________  152 
Leonardo Santos Andrade __________________________________________________________  153 
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Luciana Melo Coelho  _____________________________________________________________  154 
Núbia Rosa da Silva Guimarães ______________________________________________________  155 
Richele Priscila Severino ___________________________________________________________  156 
Vagner Rosalem __________________________________________________________________  157 
Viviane Cabral Bengezen ___________________________________________________________  158 


