
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALAO/UFG, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE ABRIL DE 2015

Aos dezesseis  dias  do mês  de  abril  do  ano de  dois  mil  e  quinze  as  14h15min,  no  Miniauditório
Congadas da UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário,  sob a presidência da Coordenadora de
Pesquisa e  Pós-Graduação,  Profª.  Drª. Maria  Helena de Paula.  Na oportunidade compareceram os
seguintes Conselheiros: Ana Maria Gonçalves, Vagner Rosalem em substituição a André Vasconcelos
da Silva, André Alves de Resende em substituição a André Carlos Silva, Wender Faleiro da Silva em
substituição a Claudia Tavares Amaral, Estevane de Paula Pontes Mendes, Grenissa Bonvino Stafuzza,
Idelvone Mendes Ferreira, José de Lima Soares, Lillian Jordânia Batista Franczak, Luciana Borges,
Luciana Melo Coelho, Luiz do Nascimento Carvalho, Marcos Napoleão Rabelo, Márcia Pereira dos
Santos, André Luís Mazaro em substituição a Neubher Fernandes Nunes, Paulo Eduardo Gonçalves de
Assis, Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, Rayne Mesquita de Rezende e Thiago Alves de Queiroz. O
conselheiro  Getúlio  Nascentes  da  Cunha  justificou  a  ausência. Estavam  presentes,  também,  com
direito a voz, a Professora Adriana Freitas Neves, o Professor Heber Martins de Paula – Coordenador
de Pesquisa, o Professor Marcelo Henrique Stoppa – Coordenador de Inovação e Tecnologia. Havendo
quórum, a presidente iniciou a reunião solicitando que seja repassada aos conselheiros a informação de
que  é  necessário  justificar  as  ausências  e  que  três  faltas  consecutivas  poderá  gerar  perda  de
representação. Informou que conversou com o Vice-Reitor, o Professor Manoel Chaves, que apontou
as dificuldades, principalmente nesse ano que a expectativa é de corte no orçamento, mas que acha
possível fazer uma reunião no mês de maio com os coordenadores dos mestrados. Ela disse que espera
o  comparecimento  dos  coordenadores  dos  mestrados  profissionais,  também,  pois  quer  representar
todos os mestrados. Disse que falou com o Professor Thiago Jabur, Diretor da Regional, que também
prometeu se empenhar junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e à Reitoria. A Presidente disse
que está aguardando a data em que todos poderão participar, se possível fará uma agenda com a PRPG
sobre essa questão dos mestrados profissionais. Disse que aguarda até o dia 15 de maio um e-mail dos
coordenadores dos programas de mestrado com a data  em que eles poderão participar  da referida
reunião. Informou que fez uma reunião administrativa da CPPG com chefes de Unidades Acadêmicas
Especiais (UAEs) e coordenadores de Pesquisa, e que esta reunião foi convocada pela Coordenação de
Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (CDIRH), para a qual compareceram somente
cinco  chefes  de  unidades  e  um coordenador  de  pesquisa,  o  que  a  surpreendeu  uma  vez  que  os
coordenadores de pesquisa eram os mais esperados. Relatou que fez um passo a passo detalhado, com
slides, sobre os novos trâmites dos documentos e projetos, a fim de desfazer o mal-entendido de que a
CPPG  estava  retendo  informações.  Sobre  a  Apresentação  de  Novas  Propostas  de  Mestrado  e
Doutorado Acadêmicos (APCNs) informou que a Regional Catalão submeteu três propostas durante o
ano de dois  mil  e  catorze,  sendo uma do Curso de  Engenharia  de Produção,  uma do Doutorado
Interdisciplinar  e  uma  do  Curso  de  Ciências  da  Computação,  cujos  resultados  para  a  APCN  da
Engenharia  de Produção foi  a  recusa e para as  outras  duas APCNs houve solicitação de algumas
diligências  documentais  a serem atendidas nos próximos dias.  Disse que a proposta  do doutorado
receberá visita in loco nos dias 04 e 05/05/2015 por razões específicas da área e porque o comitê que a
analisou jogou a proposta dentro da área de materiais. Disse que em 2015 ainda não foi enviada APCN
em decorrência do calendário de envio, mas uma proposta já foi enviada para pré análise da PRPG
antes da submissão na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O
conselheiro Professor Idelvone Mendes informa que o Programa de Mestrado em Geografia recebeu
uma proposta de Mestrado Interinstitucional (Minter) do Instituto Federal do Maranhão. Disse que
encaminhará a documentação à CPPG para os trâmites formais. A Presidente lembra que para submeter
proposta para abertura de programa de pós-graduação ou para manter programas em andamento, o
docente precisa ter experiência na graduação, alunos de iniciação científica e orientação, produção no
mestrado, uma boa proposta e que estas são exigências da CAPES. Dando prosseguimento, passou a
palavra à  Professora Adriana Freitas  Neves,  que esclareceu que alguns docentes  não conseguiram
submeter  suas  propostas  de  PIBIC/PIBICAF/PIBITI/PIVIC/PIVITI  2015,  porque  não  devem  ter
seguido  o  calendário  disponibilizado  pela  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Inovação  (PRPI)  para
cadastramento no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) cuja data limite era 30/11/2014 e no Sistema de
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Acompanhamento de Projetos de Pesquisa (SAPP), cuja data limite era 30/03/2015; nos demais casos,
ela tentará resolver satisfatoriamente. Disse que o período de inscrições encerrou dia 14/05/2015. O
conselheiro Professor Idelvone Mendes disse que, conforme percebe entre os docentes do IGEO, os
mesmos  não  têm  demonstrado  interesse  em  projetos  de  PIBIC  por  entenderem  que  tendo  pós-
graduação nas UAEs é suficiente; a presidente esclarece que, segundo a nova dinâmica da CAPES, o
docente é obrigado a formar alunos em graduação. A Presidente orientou que os coordenadores de
programas e os coordenadores de pesquisa procurem convencer os docentes da importância dessas
orientações e observou que o aluno de graduação que é aluno de Iniciação Cientifica (IC) tende a ser
bom aluno no mestrado. O conselheiro Professor Idelvone Mendes complementou que em sua área,
para  que  o  docente  apresente  APCN  ele  precisa  ter,  no  mínimo,  duas  orientações  de  ensino.  O
Professor Marcelo Stoppa disse que no programa de mestrado ao qual está vinculado ter sido aluno de
IC conta  ponto  ao  participar  de  seleção para  ingresso  no  mestrado.  A Professora  Adriana  Freitas
informou  que  o  III  Seminário  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação  acontecerá  dentro  do  I
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional Catalão (CONPEEX/RC) e que os trabalhos do
II Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Regional Catalão estão sendo revisados. Disse
que submeteu proposta à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), na tentativa
de  conseguir  auxílio  financeiro  para  dar  continuidade  à  publicação dos  trabalhos  apresentados no
evento, mantendo o mesmo formato anterior caso o número de trabalhos seja suficiente. O Professor
Heber Martins informou que está disponível no site a entrada para o I CONPEEX e solicitou que seja
divulgado nas UAEs. Disse que os trabalhos deverão ser no formato de resumo expandido contendo de
três  a seis  páginas  e posteriormente será organizado um  e-book para a  categoria  pesquisa;  para a
categoria extensão não será feito e-book por questões financeiras. O Professor Marcelo Stoppa sugeriu
que,  para  suprir  essas  dificuldades  financeiras,  nos  próximos  eventos  seja  cobrada  uma  taxa  de
publicação. Informou  que  está  acontecendo  dois  programas  na  UFG,  sendo  um de  formação  em
pesquisa e outro de formação em inovação. Disse que dentro do programa de formação em pesquisa,
teve um curso sobre preenchimento do Currículo Lattes, que foi transmitido, ao vivo, pela TV UFG,
mas a transmissão aqui  para a  Regional não estava boa,  por isso solicitará  à  PRPI uma cópia da
gravação,  para  replicar  aqui  oportunamente. Dentro  do  programa  de  formação  em  inovação  e
tecnologia  disse que  todas  as  apresentações  dos  cursos  estão  disponíveis  na  página  da  PRPI.  Em
relação à Coordenação de Inovação e Tecnologia disse que estão organizando alguns eventos para
discutir  e  formar  sobre  patente  e  marca,  ou  seja,  referentes  à  propriedade  intelectual.  Dando
prosseguimento  à  pauta,  passou  ao  segundo  ponto,  apreciação  das  atas  dos  dias  26/02/2015  e
19/03/2015.  Feitas as correções sugeridas na ata do dia 26/02/2015, a mesma foi aprovada com três
abstenções  e  dezesseis  votos  favoráveis.  Igualmente,  a  ata  do  dia  19/03/2015  foi  corrigida  e  em
seguida aprovada com uma abstenção e dezoito votos  favoráveis.  Concluída a pauta anunciada,  a
Presidente disse que surgiu outra questão de última hora. Explicou que alguns professores da Regional
a representam nos diversos comitês internos e que no comitê interno do  Programa Institucional de
Bolsas  de  Iniciação  em Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação (PIBITI),  além do  prof.  André
Carlos que, por motivos vários,  ainda não pôde participar das reuniões, apenas o Coordenador de
Inovação e Tecnologia pode representá-la, e que, atualmente é o Professor Marcelo Stoppa. Solicitou,
assim, outro nome para representar a Regional no comitê de inovação tecnológica, preferencialmente
que seja da área de Ciências Humanas, não sendo necessário que seja da Câmara Regional de Pesquisa
e Pós-Graduação, mas necessariamente que seja doutor e que tenha aluno com IC. Como nenhum
conselheiro se dispôs a participar e não houve nenhuma indicação de nomes, a Presidente disse que
solicitará  aos  chefes  de  UAEs  e  aos  coordenadores  que  façam  a  consulta  aos  professores  e
encaminhem a ela o mais rápido possível. Em relação ao processo 23070.023585/2014-11, entregue na
presente  reunião  pela  relatora,  no  qual  a  requerente,  a  Professora  Doutora  Jeanne  Silva,  solicita
afastamento  para  cursar  pós-doutorado,  a  Presidente  disse  que,  conforme  os  trâmites  legais,  é
necessário consultar o Departamento do Pessoal sobre a situação funcional da docente antes que se
faça a discussão do parecer, ficando a discussão para a próxima reunião desta Câmara. A Presidente
informou  que  solicitou  portaria  para  o  Professor  Heber  Martins  de  Paula  ocupar  o  cargo  de
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Coordenador de Pesquisa, em substituição à Professora Adriana Freitas Neves a contar da data de
quinze de abril. O conselheiro Professor Idelvone Mendes comunicou que esta é a última reunião que
participa como Coordenador de Pesquisa da UAE Instituto de Geografia, assumindo em seu lugar o
seu suplente, Rafael de Ávila Rodrigues, e deixando, também o cargo a Professora Estevane de Paula
Pontes  Mendes,  Coordenadora  do  Programa  de  Mestrado  em  Geografia  e  assumindo  a  referida
coordenação  a  Professora  Carmem  Lúcia  Costa,  a  partir  do  dia  primeiro  de  maio.  A Presidente
agradece a colaboração dos dois coordenadores. O conselheiro Professor Luiz do Nascimento disse
que participou de um workshop sobre editoração científica e gostaria de saber se há como subsidiar a
participação do pessoal nesta linha de trabalho. A Presidente disse que está acompanhando esta questão
como editora da revista, bastante desanimada, pois o que lançou no Sistema SOLICITE (sistema de
solicitações de serviços, requisições e materiais) em 2014 referente à Revista do Curso de Letras não
foi  concluído. Sobre o evento da Associação Brasileira  de Editores Científicos  (ABEC) disse que
participou da primeira reunião, mas adianta que a previsão de valor de inscrição é de setecentos reais.
Disse que achou os cursos e as ementas muito interessantes e que pretende participar. A conselheira
Professora Ana Maria comentou que a CAPES junto com a Organização das Nações Unidas para a
Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  (UNESCO)  realizará  um  seminário  internacional  intitulado
“Repensando a universidade comparativamente: perplexidades, políticas e paradoxos” e que pensou na
possibilidade  de  todos  os  coordenadores  de  Mestrado  da  Regional  Catalão  se  organizarem  para
participar desse evento, onde vai se deliberar políticas para a universidade brasileira. A Presidente
falou que às vésperas do feriado da Semana Santa foi preciso informar a projeção de matrículas nos
programas de  mestrado para  os  próximos dois  anos  e  que encontrou somente  a  Coordenadora  do
Programa de Mestrado em Educação, e, assim, com a conselheira Professora Élida Alves fizeram uma
média dos números matriculados atualmente, seguindo a mesma lógica da projeção do Mestrado em
Educação. Disse que essa projeção impactará, inclusive, o orçamento dos dois próximos anos. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h38min e eu, Tânia Maria Tartuci, lavrei a presente
ata  que,  depois  de  lida  e  aprovada,  será  assinada  por  mim  e  pelos  presentes.
_______________________
Presidente do Conselho: Maria Helena de Paula                                                                                    
Conselheiros:
Ana Maria Gonçalves                                                                                                                                 
André Alves de Resende                                                                                                                             
André Luís Mazaro                                                                                                                                     
Estevane de Paula Pontes Mendes                                                                                                              
Grenissa Bonvino Stafuzza                                                                                                                         
Idelvone Mendes Ferreira                                                                                                                           
José de Lima Soares                                                                                                                                   
Líllian Jordânia Batista Franczak                                                                                                               
Luciana Borges                                                                                                                                           
Luciana Melo Coelho                                                                                                                                 
Luiz do Nascimento Carvalho                                                                                                                    
Marcos Napoleão Rabelo                                                                                                                            
Márcia Pereira dos Santos                                                                                                                          
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis                                                                                                            
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos                                                                                                            
Rayne Mesquita de Rezende                                                                                                                       
Thiago Alves de Queiroz                                                                                                                            
Vagner Rosalem                                                                                                                                          
Wender Faleiro da Silva                                                                                                                             
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