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Aos dezenove (19) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas e vinte e 1 
cinco minutos (14h25min), na Sala de Reuniões (sala 104) do Bloco L, Centro Integrado de Pesquisa e 2 
Pós-graduação da UFG/Regional Catalão, reuniram-se os membros da Câmara Regional de Pesquisa e 3 
Pós-graduação da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência do Coordenador de 4 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Regional Catalão, Profº Dr. José Júlio de Cerqueira Pituba. Na 5 
oportunidade, compareceram os seguintes Conselheiros: Prof. Dr. Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, 6 
Coordenador do PPG de Ciências Exatas e Tecnológicas, Profª Dra. Gabriela Rezende Fernandes, 7 
Coordenadora do PPG – Mestrado em Engenharia Civil, Prof. Dr. André Alves Resende, Vice-8 
Coordenador do PPG - Mestrado em Engenharia de Produção, Profª Dra. Fabíola Aparecida Sartin 9 
Dutra Parreira Almeida, Coordenadora do PPG - Mestrado e Doutorado em Estudos da Linguagem, 10 
Profª. Dra. Ana Rita Pereira, Coordenadora do PPG - Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 11 
Física (MNPEF), , Profº Dr. Paulo César Inácio, Coordenador do PPG – Mestrado Profissional em 12 
História, Profª Dra. Luciana Melo Coelho, Coordenadora do PPG – Química (Doutorado), Profº 13 
Lincoln Lucílio Romualdo, Vice-Coordenador PPG – Química (Mestrado); Profº Dr. Ronaldo da Silva, 14 
Coordenador de Pesquisa da UAE de Geografia, Profº Dr. João Batista Cardoso, Coordenador de 15 
Pesquisa da UAE de Letras e Linguística, Profª Dra. Richele Priscilla Severino, Coordenadora de 16 
Pesquisa da UAE de Química, Ismael Ferreira Rosa, Coordenador da Editora Letras do Cerrado. Os 17 
conselheiros, Dulcéria Tartuci, Maria Helena de Paula, Idelvone Mendes Ferreira, Ed Carlo Rosa Paiva 18 
justificaram a ausência. Denísia Ribeiro Neto e Thatyana Guimarães Januário também participaram da 19 
reunião, sem direito a voto. Não havendo quórum, o presidente Profº Dr. José Júlio de Cerqueira 20 
Pituba agradeceu a presença de todos e depois relatou alguns informes: Em reunião com a FAPEG foi 21 
apresentada a demanda de criação de um Edital universal, que tem como discussões contemplar bolsas 22 
associadas ao projeto; também consta no site da FAPEG a abertura de edital conjunto 23 
FAPEG/FAPESP;.também a FAPEG apresentou demanda de captação de projetos com áreas temáticas 24 
do centro de laboratórios que estejam vinculados à mineração e à acessibilidade com áreas 25 
estratégicas. A FAPEG informou que disponibilizará R$ 5 milhões para a Regional Catalão, portanto 26 
àqueles que têm interesse deve enviar o projeto para a CPPG até 01/11/2019, às 23h59. O Professor 27 
Julio solicita que esta informação seja replicada aos docentes das Unidades Acadêmicas Especiais. 28 
Prof. Julio explica que devemos participar dos editais da FAPEG apresentando um número maior de 29 
demanda e que nesse sentido o Gerente Científico Eduardo Araújo virá à Regional para fazer uma fala 30 
para incentivar as submissões para a FAPEG. Em seguida, o presidente dá as boas vindas ao novo 31 
Coordenador da Editora Letras do Cerrado, Ismael Ferreira Rosa; informa que a relação de pagamento 32 
das bolsas de ICs, Its, já está sendo realizada pela CPPG e que o processo já foi enviado para a CAF; 33 
lembra que os Coordenadores de Pesquisa das Unidades Acadêmicas Especiais receberam email 34 
solicitando indicação de parecerista para o Simpósio de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da RC, 35 
cujo prazo é até 23/09; reforça que este será o primeiro ano que a Regional fará a avaliação dos ICs e 36 
Its, sendo uma demanda histórica que se concretiza, portanto os alunos não precisarão se deslocar até a 37 
UFG/Goiânia; informa que há mais ou menos 125 (cento e vinte e cinco) trabalhos para serem 38 
avaliados; informa que a Diretora de Pesquisa, Professora Rejane, virá para acompanhamento da 39 
avaliação, que ocorrerá em 31/10; informa que os Coordenadores de Pesquisa estão convocados para 40 
realizarem a avaliação dos trabalhos. Logo, define-se o Comitê Interno, que é composto pelas UAEs de 41 
Matemática, História e Ciências Sociais e Geografia. O Professor Julio solicita o envio o quanto antes 42 
do formulário, que é padronizado, preenchido com o nome dos pareceristas para o SPPGI. O 43 
presidente informa que a base de dados é em Goiânia e eles farão o envio para a CPPG. Júlio repassa 44 
os informes do FORPROP de 11 e 12/09 – Centro Oeste; avisa que o envio dos trabalhos para o VII 45 
SPPGI será até 23/09; informa que 90% do orçamento da FINEP está contingenciado, de modo que o 46 
projeto da RC na Chamada de Novas Universidades também está parado por conta disso, salienta que 47 
o Professor Ricardo, Diretor da FINEP, ressaltou que o projeto da RC foi o melhor, mas depende da 48 
FINEP, por isso a contratação irá demorar para acontecer. O presidente informa que em em 11 e 12 de 49 
setembro houve o Fórum de Pró-Reitores, em que o novo planejamento da CAPES não foi aprovado, 50 
de modo que o aporte de todo estudo/planejamento foi desconsiderado devido a não ter orçamento; 51 
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informa que retrocedendo, a CAPES fez apenas liberação de orçamento para os Programas nota 5, 6 e 52 
7, o que preocupa porque o relatório apontou que estamos na 13ª posição em produção mundial. A USP 53 
tem artigo sobre produção e orçamento. A Professora Fabíola fala que os discursos foram no sentido de 54 
criarem medidas de fortalecimento dos programas 3 e 4. O Professor Julio esclarece que foi realizada 55 
uma reportagem sobre as bolsas, em que a CAPES disponibilizou orçamento apenas para os cursos de 56 
“excelência”; informa que está sendo realizada no youtube uma comunicação científica, que debate 57 
com o público externo; Alexandre Felizzolla, um ótimo comunicador, manifesta a preocupação em 58 
tornar o conhecimento mais acessível, por isso o uso das mídias sociais; fala que a UNB recorre à 59 
linguagem midiática, como curtidas e acessos, para visibilidade; se tratam de estratégias de 60 
comunicação com a sociedade; utiliza esse recurso para eventos, revistas, projetos, pesquisas. A 61 
Professora Richele questiona sobre o acesso da TV local, se teria espaço de uma série com 62 
apresentações de quadro, de profissões, por exemplo. O Professor Júlio diz que em reunião de equipe 63 
foi falado sobre essa questão do recurso midiático e informa que está sendo criado um projeto de 64 
extensão para discutir os números e as informações para serem apresentados à sociedade; informa que 65 
há espaço para UFCAT toda sexta na rádio às 17h00. O Professor Ronaldo manifesta sua preocupação 66 
com a transição UFG para UFCAT, como seria a divulgação institucionalmente se ainda somos UFG. O 67 
Professor passa para o informe do Programa Centelha e passa a palavra para Denísia Ribeiro Neto e 68 
Thatyana Guimarães Januário que apresentam. O Programa Centelha visa estimular a criação de 69 
empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no Brasil. O programa irá oferecer 70 
capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso. A FAPEG 71 
é parceira operacional estadual do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos 72 
Inovadores, a iniciativa é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 73 
Comunicações (MCTIC) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o 74 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho Nacional das 75 
Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), e operada pela Fundação CERTI. O Programa 76 
Centelha Goiás foi lançado no dia 5 de setembro durante a Campus Party, O edital está publicado no 77 
site da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e os interessados já podem 78 
submeter suas propostas de ideias inovadoras na plataforma (programacentelha.com.br/go) que 79 
permanecerá aberta até o dia 4 de outubro. Após a apresentação e nada mais havendo a tratar, o 80 
presidente da CRPPG agradece a presença e participação de todos e nada mais havendo a tratar, a 81 
reunião foi encerrada às 14:45 e eu, Lilian Rosa Aires Carneiro, Secretária da Coordenação de 82 
Pesquisa,  Pós-Graduação e Inovação, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 83 
assinada por mim e pelos conselheiros presentes,  __________________________________________  84 
Presidente: José Júlio de Cerqueira Pituba ________________________________________________  85 
Conselheiros: 86 
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos ______________________________________________________  87 
Gabriela Rezende Fernandes ___________________________________________________________  88 
André Alves Resende _________________________________________________________________  89 
Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida ___________________________________________  90 
Ana Rita Pereira _____________________________________________________________________  91 
Paulo César Inácio ___________________________________________________________________  92 
Luciana Melo Coelho _________________________________________________________________  93 
Lincoln Lucílio Romualdo _____________________________________________________________  94 
Ronaldo da Silva ____________________________________________________________________  95 
João Batista Cardoso _________________________________________________________________  96 
Richele Priscilla Severino _____________________________________________________________  97 
Ismael Ferreira Rosa _________________________________________________________________  98 


