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Aos oito (08) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas e dez minutos 1 
(14h10min), na Sala do Google Meet https://meet.google.com/bes-ivfb-cyw../../../Downloads/Link, 2 
reuniram-se os membros da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal de 3 
Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência do Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa, Pós-4 
Graduação e Inovação da UFCAT, Profº Dr. Jose Júlio de Cerqueira Pituba. Na oportunidade, 5 
compareceram os seguintes Conselheiros: Coordenadora do PPG em Estudos da Linguagem Profa. 6 
Dra. Viviane Cabral Bengezen; Coordenador do PPG em Ciências Exatas e Tecnológicas Prof. Dr. 7 
André Carlos Silva; Coordenador do PPG em Engenharia de Produção Prof. Dr. Carlos Antônio 8 
Ribeiro Duarte; Coordenadora de Pesquisa da UA de Educação Profa. Dra. Ana Maria Gonçalves; 9 
Coordenador do PPG em Geografia Prof. Dr. Idelvone Mendes Ferreira; Coordenador de Pesquisa 10 
da UA de Física Prof. Dr. Domingos Lopes da Silva Júnior; Coordenadora do PPG em Química, 11 
nível doutorado, Profa. Dra. Luciana Melo Coelho; Coordenador do PPG em Química, nível 12 
mestrado, Prof. Dr. Leonardo Santos Andrade; Coordenador de Pesquisa da UA de Biotecnologia 13 
Prof. Dr. Anderson Luiz Ferreira; Coordenador do PPG em Modelagem e Otimização Prof. Dr. 14 
Romes Antônio Borges; Coordenadora de Pesquisa da UA de Química Profa. Dra. Richele Priscila 15 
Severino; Coordenadora do PPG em Educação Profa. Dra. Dulcéria Tartuci; Coordenador de 16 
Pesquisa da UA de Geografia Prof. Dr. Ronaldo da Silva; Coordenadora do PPG em Engenharia 17 
Civil Profª Dra Gabriela Rezende Fernandes; Coordenador do PPG em Gestão Organizacional 18 
Prof. Dr. Vagner Rosalem; Coordenador de Pesquisa da UA de Matemática e Tecnologia Prof. Dr. 19 
Marcos Napoleão Rabelo; Coordenador de Pesquisa da UA de Engenharias Prof. Dr. Ed Carlo 20 
Rosa Paiva. Coordenadora do PPG em Ensino de Física Profa. Dra. Ana Rita Pereira; 21 
Coordenadora de Pesquisa da UA de Letras e Linguística Prafa. Dra. Maria Helena de Paula. 22 
Compareceram também: Diretora de Pós-Graduação da PROPESQ/UFCAT Profa. Dra. Grenissa 23 
Bonvino Stafuzza; Diretor de Pesquisa da PROPESQ/UFCAT Prof. Dr. Thiago Alves de Queiroz; 24 
Diretor de Inovação da PROPESQ/UFCAT Prof. Dr. Marcelo Henrique Stoppa; Vice-Coordenador 25 
do PPG Profissional em Matemática Prof. Dr. Fernando da Costa Barbosa e Márcio Luiz Fernandes 26 
Barbosa justificaram a impossibilidade de participar. Havendo quórum, o presidente Profº Dr. Jose 27 
Júlio de Cerqueira Pituba iniciou agradecendo a presença de todos e perguntou se todos concordam 28 
de a reunião ser gravada. Após consentimento de todos, eu, Lilian Rosa Aires Carneiro, secretária 29 
da reunião, acompanhei a gravação da mesma. Em seguida, o presidente da reunião inicia com os 30 
informes: Diretoria de Pós-Graduação UFCAT – anuncia o Projeto InterPós que visa contribuir 31 
com o processo de internacionalização da Pós-Graduação da UFCAT, uma vez que se trata tanto de 32 
uma exigência da CAPES em suas avaliações, quanto da importância da inserção da nossa 33 
universidade no cenário internacional de diálogo científico em redes de colaboração e agradece o 34 
apoio da PROAF/UFCAT que possibilitou duas ações imediatas para o processo de 35 
internacionalização: Tradução para a língua inglesa das principais informações dos sites dos 36 
Programas de Pós-Graduação da UFCAT, sendo essa uma demanda histórica de revisão da língua 37 
inglesa de artigos a serem submetidos por pesquisadores dos Programas em periódicos, de modo a 38 
contribuir com a divulgação e pesquisas e incremento da qualidade das publicações. O presidente 39 
Profº Dr. José Júlio de Cerqueira Pituba passa a palavra para a Diretora da Pós-Graduação, 40 
professora Grenissa Bonvino Stafuzza, que complementa que o Projeto InterPós está acontecendo 41 
em parceria com a PROAF na intenção da contribuição com o processo de internacionalização da 42 
UFCAT, lembra a todos que a Pós-graduação stricto sensu da UFCAT é nova com programas 43 
emergentes ou em fase de consolidação. Ressalta que é imprescindível o apoio da PROAF para 44 
fortalecer as pesquisas desenvolvidas e fomentadas pelas Redes de colaboração de pesquisa entre 45 
grupos. A primeira etapa, tradução para a língua inglesa das principais informações dos sites, está 46 
sendo finalizada e a segunda etapa, revisão da língua inglesa de artigos a serem submetidos, 47 
encontra-se em processo licitatório e visa a qualidade do periódico com o propósito de contribuir 48 
com a divulgação de pesquisas e o incremento da qualidade das publicações. Sobre o questionário 49 
da efetividade do ensino remoto na pós-graduação, a professora Grenissa informa que foi realizado 50 
de acordo com uma proposta pensada pelo Fórum de Pró-reitores e o resultado dessa efetividade ou 51 
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não da UFCAT será levado para o Fórum como resultado da Instituição. O questionário contém 52 
questões pedagógicas dos docentes dos PPGs stricto sensu, por isso a necessidade do contato do 53 
Coordenador com os docentes e discentes do respectivo PPG e questões gerais a partir das 54 
observações dos sistemas. Prof. Vagner justifica o atraso para a reunião; compartilha uma 55 
informação de mobilização da USP em relação a ações visualizando o ano de 2021 com atividades 56 
híbridas ou todas remotas na Pós-graduação. Informa que o PPGO está finalizando um questionário 57 
para ser repassado aos docentes e discentes do respectivo programa e através dos dados irão 58 
realizar uma análise de pontos fortes e fracos. Será um levantamento de preparação para o cenário 59 
do ano de 2021 com grandes possibilidades da continuidade do ensino remoto e lembra do “aceno” 60 
positivo do Conselho de Educação validando as atividades de ensino à distância para 2021; ressalta 61 
que talvez seria o momento de pensarmos em algo para o grupo de PPGs da UFCAT no intuito de 62 
prevenir, caso o panorama continue, teríamos ações definidas para o grupo. Prof Idelvone fala 63 
sobre duas questões especificas do questionário da efetividade e a Prof Grenissa esclarece. Prof 64 
Viviane solicita a confirmação que aluno especial do PPG stricto sensu não possui acesso ao 65 
sistema SIGAA. Prof Grenissa irá realizar uma consulta aos setores. Prof Idelvone compartilha a 66 
experiência que aluno especial não tem acesso ao SIGAA. Profª Grenissa compartilha no chat da 67 
sala o link relacionado ao Projeto InterPós. O presidente Profº Dr. José Júlio de Cerqueira Pituba 68 
passa a palavra para o Diretor da Pesquisa, professor Thiago Alves Queiroz, que reforça o convite 69 
para o 1º CEPEx da UFCAT que será no formato online, com diversas modalidades de inscrição e 70 
solicita que incentivem os alunos e divulguem nas respectivas Unidades Acadêmicas. O II 71 
Seminário Interno de Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação é parte integrante do 1º 72 
CEPEx para divulgação e avaliação dos planos de trabalho da UFCAT (voluntários e bolsistas) 73 
vinculado ao Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação período 74 
2019/2020. A apresentação é obrigatória para o estudante com plano de trabalho no Programa de 75 
Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação do período 2019/2020. 76 
Independentemente de ter sido bolsista ou voluntário, deve-se realizar a apresentação remota, 77 
através de sala virtual do Google Meet. Será a segunda vez que as apresentações dos alunos da 78 
UFCAT vinculados ao Programa apresentam no evento da UFCAT. A inscrição no II Seminário 79 
Interno ocorrerá em duas etapas; é imprescindível a divulgação nas Unidades Acadêmicas. Prof 80 
Thiago informa sobre o Prêmio “Carolina Bori Ciência & Mulher” - Edição 2020/2021: Categoria 81 
“Meninas na Ciência” uma ação da SBPC para homenagear mulheres destacadas na ciência e/ou 82 
que contribuíram para a consolidação da ciência brasileira e da SBPC e as futuras cientistas do 83 
Brasil. Serão duas categorias: “Mulheres Cientistas” e “Meninas na Ciência”. A PROPESQ irá 84 
publicitar o Edital via e-mail, no site e poderá indicar alunas na modalidade “Meninas na Ciência” 85 
para concorrerem ao Prêmio. Essa modalidade é dedicada às jovens e futuras cientistas, 86 
obrigatoriamente estudantes do Ensino Médio e Graduação, cujas pesquisas de iniciação científica, 87 
desenvolvidas com a participação de um(a) orientador(a), demonstrem criatividade, boa aplicação 88 
do método científico e potencial de contribuição com a ciência no futuro. Também serão 89 
consideradas estudantes com desempenho destacado em atividades científicas como feiras, 90 
olimpíadas científicas e atividades similares. Será solicitado aos Orientadores (juntamente com 91 
suas alunas) e interessados em concorrer ao Prêmio para enviarem um e-mail para 92 
<cppg.rc@gmail.com> até o dia 22 de outubro de 2020. No e-mail, devem ser anexados os 93 
documentos constantes no Art. 7º do Edital. Após as indicações iremos convocar o Comitê 94 
Institucional da UFCAT para consulta/decisão que balizará adequadamente quantas/quais 95 
indicações a encaminhar a fim de alcançarmos êxito na devida ação junto à SBPC. O professor 96 
José Júlio agradece ao professor Thiago e passa a palavra para o professor Idelvone que informa a 97 
preocupação dos novos parâmetros para os periódicos da Grande Área das Humanidades que irá 98 
requalificar os periódicos e irá acontecer uma reunião para reverter a situação. O professor José 99 
Júlio agradece ao professor Idelvone e irá reiterar sobre a informação da discussão do qualis e 100 
retornará aos coordenadores. O presidente Profº Dr. José Júlio de Cerqueira Pituba passa a palavra 101 
para o Diretor da Inovação, professor Marcelo Henrique Stoppa, que reforça o evento em parceira 102 
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do SEBRAE e solicita a divulgação dos webinários (Projeto de Vida, Você Tem Um?; Relações 103 
Humanas; Laboratório de Ideias; Educação Financeira e Colaboração - Trabalho em Equipe e 104 
Liderança). O evento foi divido em duas etapas, outubro e novembro, evento gratuito 105 
transmitido pelo youtube, com certificação. A primeira etapa é voltada para o desenvolvimento 106 
pessoal, 05 a 09/10/2020. O evento foi divulgado em vários meios midiáticos de comunicação, o 107 
SEBRAE também divulgou, porém, as inscrições não estavam condizendo com a participação no 108 
evento mediante a situação o SEBRAE colocou uma regra de número de inscritos para que o 109 
evento acontecesse e devido não ter atingido o número de inscritos o último webinar não 110 
acontecerá. É importante incentivar a participação dos alunos e a segunda etapa é voltada para o 111 
empreendedorismo. O presidente Profº Dr. José Júlio de Cerqueira Pituba agradece ao professor 112 
Marcelo Stoppa e passa para o segundo ponto da pauta: Relato das Comissões de Pesquisa, de Pós-113 
graduação e de Inovação - trabalhos em andamento. Comissão de Pós-Graduação com a palavra 114 
professora Grenissa. A primeira reunião aconteceu no dia 10 de setembro de 2020; foi realizado um 115 
levantamento de regulamentos e resoluções da Pós-Graduação, dentre os 9 (nove) documentos: 4 116 
(quatro) documentos que a pós-graduação responde integralmente e os outros 5 (cinco) 117 
documentos deverão ser realizados conjuntamente com outros órgãos, cursos, setores e/ou Pró-118 
Reitorias da UFCAT. A Comissão decidiu iniciar os trabalhos em duas resoluções a primeira sobre 119 
ações afirmativas e cotas e a segunda regulamentações geral dos programas de pós-graduação 120 
stricto sensu. No dia 01 de outubro de 2020, houve uma reunião conjunta das Comissões com o 121 
Paulo Henrique Azevedo do CERCOMP-UFCAT para ouvir sobre a funcionalidade e 122 
operacionalidade dos sistemas utilizados. Neste momento a Comissão de Pós-Graduação está 123 
trabalhando com as duas resoluções e a próxima reunião será no dia 15 de outubro de 2020. 124 
Professor José Júlio agradece e passa para a Comissão de Pesquisa com a palavra professor Thiago 125 
Queiroz. Foi realizado um levantamento das resoluções da UFG e que poderemos trabalharmos na 126 
UFCAT. A discussão iniciou pela que dispõe sobre o regulamento das atividades de pesquisa na 127 
Universidade Federal de Goiás – UFG e a que trata do estabelecimento de padrão para afiliação 128 
institucional da Universidade Federal de Goiás em todas as publicações editadas no Brasil ou no 129 
exterior. Na segunda resolução sobre afiliação institucional foi discutido a iniciar movimentos para 130 
citar a UFCAT e cogitado que a PROPESQ e outras Pró-Reitorias emitissem uma nota à 131 
Comunidade Acadêmica da forma padronizada para a designação da afiliação da Universidade 132 
Federal de Catalão em publicações científicas nacionais e estrangeiras. E iniciou a discussão da 133 
reestruturação da resolução das atividades de pesquisa, realizamos um levantamento da 134 
restruturação, a próxima reunião está agendada e outras resoluções teremos que discutir 135 
conjuntamente com outros órgãos, cursos, setores e/ou Pró-Reitorias da UFCAT. Professor José 136 
Júlio agradece. Professora Grenissa complementa sobre a atualização no currículo lattes das 137 
orientações de alunos IC e IT 2020/2021 que são do Programa PROIP da UFCAT indicados a partir 138 
do processo seletivo do Edital PROPESQ e com bolsas do CNPq provindas através da submissão 139 
da UFCAT aos respectivos Editais do CNPQ são oportunidades de registro na plataforma lattes de 140 
vínculo com a Instituição. O registro de servidores da UFCAT não consta somente na mudança da 141 
folha de pagamento, mas também desponta na pesquisa e com a nota podemos abrir os vínculos no 142 
currículo lattes. Professor Thiago reforça a metrificação das informações e registro da UFCAT nos 143 
currículos lattes. Professor André Carlos no chat solicita informações em relação ao cadastro da 144 
UFCAT nas plataformas e a Plataforma Carlos Chagas. Professor José Júlio informa que a UFCAT 145 
está cadastrada como Instituição nas Plataformas e em relação aos PPGs ainda não foi possível 146 
pois tais programas ainda estão vinculados à UFG. A informação é que estão fazendo reuniões 147 
(DAV e DPB - CAPES) sobre as migrações e a preocupação é com a fusão dos PPGs pois 148 
interferem na avaliação. Outra questão é as Teses e Dissertações que devido a vinculação dos 149 
PPGS a UFG devem afiliar a UFG ainda. Professora Grenissa informa que o único Programa que 150 
pode modificar a estrutura de afiliação é o PROFMAT que está vinculado à UFCAT. Assim que 151 
houver a migração dos PPGs para a UFCAT a Biblioteca da UFCAT deverá entrar em contato com 152 
orientações. Passa para a Comissão de Inovação com a palavra professor Marcelo Stoppa, que diz 153 
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sobre a questão da Inovação que possui leis específicas, deverá ser realizado um estudo mais 154 
aprofundado sobre a inovação, transferência tecnológica, propriedade intelectual e definir políticas 155 
da inovação, como serão as diretrizes na Universidade e definir a legislação da Incubadora de 156 
Empresas, Athenas, Programa das Empresas Júnior e criar e definir como trabalhará o Comitê de 157 
Propriedade Intelectual foi compartilhado uma série de documentos para estudo, comparação e 158 
avaliação. Foi feita uma proposta e foi verificado que teremos que discutir conjuntamente com 159 
outros órgãos, cursos, setores e/ou Pró-Reitorias da UFCAT alguns processos. E estamos 160 
qualificando servidores da PROPESQ para algumas ações relacionadas a proteção de propriedade 161 
intelectual. O professor José Júlio agradece, fala sobre o convênio entre UFCAT e CNPq para 162 
implementação das bolsas de IC e IT. Professor Marcelo Stoppa informa que o Professor 163 
Klaus Capelle da Universidade Federal do ABC (UFABC) está colaborando no mapeamento da 164 
UFCAT nos itens propriedade intelectual, internacionalização, divulgação científica e parceria com 165 
indústrias. Está no momento de análise dos questionários enviados a todos o que irá contribuir na 166 
questão da Inovação. Prof André Carlos informa que a UFCAT não aparece como Agência de 167 
Fomento na Plataforma Carlos Chagas no coletivo e que o pesquisador cadastra individualmente e 168 
a informação fica destacada de vermelho apenas para o respectivo currículo lattes. Professor José 169 
Júlio irá verificar a questão do cadastro e informa que foi enviado documentos para duas 170 
Fundações (FUNAPE e FAU) relacionadas as atividades de administração financeira de cursos, 171 
projetos de pesquisa, ensino e extensão e ainda convênios e contratos para dar suporte as pesquisas 172 
e desenvolvimento. Passa-se para o ponto: designar membros da CPPGI para o CEPEC, professor 173 
José Júlio lê o que estabelece a resolução da UFCAT, informa que serão 5 (cinco) representantes, a 174 
sugestão da PROPESQ como critério é indicações de 1 (um) representante das Grandes Áreas do 175 
CNPq: Ciências Biológicas, Linguística, Letras e Arte, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 176 
Humanas, Engenharias e Ciências Sociais e Aplicadas. Em discussão o critério. Critério aprovado. 177 
O presidente da reunião passou a palavra aos conselheiros para manifestarem o interesse na 178 
candidatura à representatividade no CEPEC. Após discussão e esclarecimentos aprovou a indicação 179 
dos nomes para à composição representativa no CEPEC: Área: Ciências Humanas: Professor 180 
Idelvone Mendes Ferreira, SIAPE 1543707, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 181 
Geografia; Área: Letras e Linguística: Professora Viviane Cabral Bengezen, SIAPE 1885801, 182 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem; Área: Engenharias: 183 
Professora Gabriela Rezende Fernandes, SIAPE 1619074, Coordenadora do Programa de Pós-184 
Graduação em Engenharia Civil; Área: Sociais Aplicadas: Vagner Rosalem, SIAPE 1563237, 185 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão Organizacional; Área: Ciências Exatas: 186 
Domingos Lopes da Silva Júnior, Coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica de Física. 187 
Professor José Júlio esclarece sobre dúvida do professor André Carlos sobre tramitação de 188 
documentos em relação ao Edital da FAPEG para DCR; verificará também sobre a questão da 189 
suplência dos indicados à composição do CEPEC para repassar à professora Dulcéria e demais 190 
conselheiros, Professor Domingos informa que o Laboratório Multiusuário de Computação de Alto 191 
Desempenho (LaMCAD) da UFG será inaugurado no dia 15 outubro e vai atender pesquisadores 192 
da UFG, UFJ e UFCAT, para utilizar, é necessário seguir as instruções da política de uso já 193 
disponíveis, o professor Domingos irá enviar o link. Professor José Júlio informa sobre os projetos 194 
da FAPEG/CAPES, em que a data de envio foi prorrogada e serão enviados amanhã. O presidente 195 
da Câmara agradece a presença e participação de todos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi 196 
encerrada às dezessete horas (17h00min) e eu, Lilian Rosa Aires Carneiro, Secretária da Pró-197 
Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, lavrei a presente ata que, depois de lida e 198 
aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros presentes,  ___________________________  199 
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