
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA 
REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA SEIS DE DEZEMBRO DE 2018 

 

 

Aos seis (06) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e vinte e seis 1 
minutos (14h26min),  na Sala de Reuniões (sala 104) do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-graduação 2 
da UFG/Regional Catalão, reuniram-se os membros da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação 3 
da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência do Coordenador de Pesquisa e Pós-4 
graduação da Regional Catalão, Profº Dr. José Júlio de Cerqueira Pituba. Na oportunidade, 5 
compareceram os seguintes Conselheiros: Anderson Luiz Ferreira - Coordenador de Pesquisa da UAE 6 
de Biotecnologia;  Ed Carlo Rosa Paiva - Coordenador de Pesquisa da UAE de Engenharia; Fernanda 7 
Barros – Coordenadora de Pesquisa da UAE de Educação; Idelvone Mendes Ferreira - 8 
Subcoordenador de Pesquisa da UAE de Geografia; Leonardo Santos Andrade - Coordenador do PPG - 9 
Mestrado em Química; Mauro Antônio Andreata, Subcoordenador do PPG – Ensino de Física; Petrus 10 
Henrique Ribeiro dos Anjos - Coordenador do PPG - Doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas; 11 
Richele Priscila Severino - Coordenadora de Pesquisa da UAE de Química;  Tânia Maria Nunes 12 
Gonçalves - Coordenadora do PPG - Mestrado Profissional em Matemática; Vagner Rosalem, 13 
Coordenador PPG – Mestrado Profissional em Gestão Organizacional; Wolney Honório Filho, 14 
Coordenador do PPG – Mestrado em Educação. Esteve presente também, com direito a voz, a 15 
Coordenadora de Pós-Graduação da Regional Catalão e Coordenadora Adjunta de Pesquisa e Pós-16 
Graduação, a Profa. Dra. Grenissa Bonvino Stafuzza. Os conselheiros Luzia Márcia Resende Silva, 17 
Marcos Napoleão Rabelo e Paulo Eduardo Gonçalves de Assis justificaram suas ausências. Enquanto 18 
aguardava a chegada de conselheiros para dar o quórum para a realização da reunião, o Presidente 19 
repassou os seguintes informes aos conselheiro: 1 - Visitas aos PPGs: a CPPGI vem promovendo 20 
visitas aos PPGs em suas Unidades de modo a se aproximar dos PPGs e oferecer auxílio, 21 
acompanhando-os durante a quadrienal; 2 – CT-Infra: os resultados serão divulgados a partir de 17/12; 22 
3 - Informes do CTC 181 de 28 a 30/11: a reunião iniciou com a análise e discussão do documento 23 
aprovado pelo Conselho Superior da CAPES no dia 10 de outubro, intitulado “Proposta de 24 
Aprimoramento do Modelo de Avaliação da Pós-Graduação”, considerando nove pontos propostos no 25 
documento: (i) redefinição do Qualis; (ii) Produções Qualificadas indicadas; (iii) Internacionalização; 26 
(iv) Acompanhamento de Egressos; (v) Impacto no desenvolvimento econômico e social regional e 27 
redução de assimetrias; (vi) Equilíbrio entre as dimensões quantitativas e qualitativas; (vii) Inovação; 28 
(viii) Relevância social e regional; (ix) Autoavaliação; (x) Modelo de Avaliação Multidimensional. O 29 
Presidente informa que cabe a DAV e ao CTC avaliar e deliberar sobre a implementação do 30 
documento; o CTC entende ser possível implementar parte das proposições de mudanças, em caráter 31 
incremental e transitório devido estarmos em meio termo da avaliação; as mudanças mais substanciais 32 
(como, por exemplo, adoção do modelo de avaliação multidimensional) serão avaliadas com cuidado e 33 
implementadas no momento adequado; em seguida o CTC analisou a proposta da nova ficha de 34 
avaliação proposta pelo GT responsável que contempla parte das proposições feitas pelo documento 35 
aprovado pelo Conselho Superior, que não foi aprovada e voltará a discussão na reunião de dezembro; 36 
essa ficha será divulgada junto com os documentos de área no início de 2019 e é de transição e servirá 37 
para a avaliação de meio termo; a reestruturação da ficha está sendo concebida a partir de três 38 
principais dimensões: 1. proposta do programa; 2. atividades de formação e 3. impactos acadêmicos e 39 
sociais; algumas diretrizes gerais da nova ficha: ficha única (quesitos e itens), protagonismo das áreas 40 
na construção dos indicadores, manutenção ou adaptação de indicadores, menor peso em itens que 41 
demandam a introdução de novos indicadores, respeitando as particularidades das áreas; foram criados 42 
outros GTs: 1-GT autoavaliação; 2-GT Qualis Periódicos; 3-GT Qualis Livros; 4-GT Qualis Técnico e 43 
Tecnológico; 5-GT Qualis Artístico e Classificação de Eventos; as áreas devem finalizar a elaboração 44 
(adequação) dos Documentos de Área; os “novos” documentos de área devem ser disponibilizados à 45 
comunidade no mês de fevereiro de 2019, para que sejam utilizados para a avaliação de meio-termo; o 46 
GT responsável já finalizou os trabalhos e redigiu uma proposta de portaria sobre a Regulamentação da 47 
Pós-Graduação a Distância; a DAV e o CTC já estão trabalhando numa proposta de portaria que 48 
regulamenta os doutorados profissionais; a reunião seguiu com a análise dos APCNs submetidos em 49 
2017 e 2018 (resultados disponibilizados no dia 06/12); na reunião do CTC de dezembro serão 50 
analisados os últimos 98 APCNs: propostas sob diligência, visita e também os pedidos de 51 
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reconsideração; na sexta-feira à tarde, o CTC se concentrou na discussão sobre as diretrizes e 52 
orientações sobre a Avaliação de Meio-Termo a ser realizada pelas 49 Áreas em agosto de 2019. Não 53 
havendo quórum regimental, em relação a pauta da reunião, o presidente esclareceu que o parecer do 54 
processo de prorrogação de afastamento para cursar Doutorado da Professora Maria Tereza da Silva 55 
Melo, feito pelo relator Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, vai ser aprovado ad referendum, tendo em 56 
vista que a referida solicitação foi discutida na última reunião, do dia 22/11/2018, e que neste novo 57 
parecer, o relator manifesta favorável ao afastamento, mediante a inserção dos documentos solicitados 58 
em parecer anterior. Logo, o presidente informou que a aprovação da ata do dia 22 de novembro de 59 
2018 ficará para a próxima reunião ordinária. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 60 
suspensa a sessão, da qual, para constar, eu, Luana Duarte Silva, Secretária Executiva da Coordenação 61 
de Pesquisa e Pós-graduação, lavrei a presente ata que, lida e considerada conforme, seguirá assinada 62 
pelo presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes, _________________________________ 63 
Presidente:   64 
José Júlio de Cerqueira Pituba  _________________________________________________________  65 
Conselheiros: 66 
Anderson Luiz Ferreira  _______________________________________________________________  67 
Ed Carlo Rosa Paiva  _________________________________________________________________  68 
Fernanda Barros  ____________________________________________________________________  69 
Idelvone Mendes Ferreira  _____________________________________________________________  70 
Leonardo Santos Andrade  _____________________________________________________________  71 
Mauro Antônio Andreata ______________________________________________________________  72 
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos  ______________________________________________________  73 
Richele Priscila Severino  _____________________________________________________________  74 
Tânia Maria Nunes Gonçalves  _________________________________________________________  75 
Vagner Rosalem _____________________________________________________________________  76 
Wolney Honório Filho ________________________________________________________________  77 


