
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE AGOSTO DE 2016

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e dezesseis minutos
(14h6min),  na  Sala  de  Reuniões  (sala  104)  do  Centro  Integrado  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  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 da Regional Catalão, Profª Drª Maria Helena de Paula. Na oportunidade, compareceram os
seguintes  Conselheiros:  Petrus  Henrique  Ribeiro  dos  Anjos,  coordenador  do  Programa  de  Pós-
graduação  (PPG)  –  Doutorado  em Ciências  Exatas  e  Tecnológicas;  Aparecida  Maria  Almeida  de
Barros, subcoordenadora do PPG – Mestrado em Educação; Luciana Borges, coordenadora do PPG –
Mestrado  em Estudos  da  Linguagem;  Carmem Lúcia  Costa,  coordenadora  do  Programa  de  Pós-
graduação (PPG) – Mestrado em Geografia; Vagner Rosalem, coordenador do PPG – Mestrado em
Gestão Organizacional; Getúlio Nascentes da Cunha, subcoordenador do PPG – Mestrado Profissional
em História; Élida Alves da Silva,  coordenadora do PPG – Mestrado Profissional em Matemática;
Thiago Alves de Queiroz, subcoordenador do PPG – Mestrado em Modelagem e Otimização e também
coordenador de pesquisa da Unidade Acadêmica Especial (UAE) de Matemática e Tecnologia, mas
nesta reunião, com apensa uma representação; Vanessa Nunes Alves, coordenadora do PPG – Mestrado
em Química; José Waldo Martínez Espinosa, subcoordenador de pesquisa da UAE de Engenharia;
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, coordenador de Pesquisa da UAE de Física e Química; Rafael de
Ávila  Rodrigues,  coordenador  de  pesquisa  da  UAE  de  Geografia;  André  Vasconcelos  da  Silva,
coordenador  de  pesquisa  da  UAE de  Gestão  e  Negócios;  José  de  Lima  Soares,  coordenador  de
pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de História e Ciências Sociais; Neubher Fernandes Nunes -
representante  discente  e  Márcia  Pereira  dos  Santos,  coordenadora  do  Centro  de  Documentação  e
Pesquisa. Os conselheiros Maria José dos Santos, coordenadora do Departamento Editorial e Wender
Faleiro  da  Silva,  coordenador  de  pesquisa  da  UAE de  Educação,  justificaram suas  ausências.  Os
professores José Júlio de Cerqueira Pituba e Marcelo Henrique Stoppa, Assessor da Coordenadora de
Pesquisa e Pós-Graduação e Coordenador de Inovação, Transferência e Tecnologia, respectivamente,
também estavam presentes, com direito à voz.  Havendo quórum, a presidente da sessão iniciou a
reunião informando que a pauta seria curta e passou alguns informes sobre os prazos para submissão
de projetos de cursos de especialização, ressaltando que os prazos para submissão valem, inclusive,
para  propostas  de  cursos  do  sistema  Universidade  Aberta  do  Brasil/Secretaria  de  Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (UAB/Secadi). Informou que a UFG teve três (3)
especializações na modalidade à distância aprovadas, sendo uma da Regional Catalão. Falou sobre a
criação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Regional Catalão, as etapas feitas, as etapas a fazer
e algumas ocorrências. Esclareceu que a coordenadora do CEP não pode receber gratificação pela
função e que, por esse motivo, a professora Roselma Lucchese deixou o cargo. Explicou que não se
sentiu à vontade para convidar um substituto para trabalhar nessas condições e que o docente que vier
a ocupar a função não terá condições de assumir mais que oito (8) horas-aula, podendo ser quatro (4)
horas na graduação e quatro (4) horas na Pós-graduação. Disse que a única pessoa disposta a assumir o
cargo foi a professora Adriana Freitas Neves, que ficará como coordenadora, e ela, Maria Helena de
Paula ficará como vice-coordenadora. Disse que durante um (1) ano a CONEP fará a acreditação do
CEP Catalão, e, caso este não seja aprovado, ele não poderá continuar. Explicou que precisa definir,
ainda,  dois  (2)  nomes  para  encaminhar  a  documentação para  Brasília,  sendo um o da  professora
Estevane de Paula Pontes Mendes,  até então constando como suplente e sugeriu que a professora
Eliane Martins de Freitas, hoje suplente, fique como titular, faltando, para isso, a liberação pelo seu
chefe imediato. O conselheiro André Vasconcelos da Silva parabenizou a presidente pelo empenho em
constituir o CEP na Regional Catalão. Sugeriu que haja uma discussão mais contundente quanto à ação
de buscar nomes para essa função. Disse que o preocupa as atuais condições de trabalho e questionou
se assumir essa função, numa concepção de caridade, é correta, uma vez que os contratos de trabalho
dos docentes são de quarenta (40) horas semanais. A presidente da reunião esclareceu que ao assumir a
Coordenação de Pesquisa e  Pós-graduação já havia essa demanda e  que quando a Pró-Reitora de
Pesquisa e Inovação solicitou que alguém de Catalão compusesse o CEP de Goiânia, pois havia muitos
projetos  de  Catalão  a  serem analisados,  entendeu  que  ela  estava  sugerindo  a  importância  de  se
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aprender  os trâmites rotineiros dos protocolos para a formação futura de um Comitê de Ética em
Pesquisa na Regional Catalão. Disse que dispensar a criação do CEP é um retrocesso. A conselheira
Aparecida Maria Almeida Barros falou que o CEP é uma necessidade e o volume de projetos em
Goiânia está muito alto. Observou que falta estrutura física e humana para implementação do CEP na
Regional  Catalão  garantindo  o  seu  funcionamento.  A presidente  disse  que  levará  o  assunto  ao
Conselho Gestor. Informou que o IV Encontro Brasileiro de Integridade em Pesquisa, Ética na Ciência
e em Publicações (IV BRISPE) esse ano acontecerá no Brasil, discutindo sobre pesquisa e condutas
éticas, nos dias 17 e 18/11/2016, na UFG/Regional Goiânia. Informou que houve cortes no PIBIC.
Passou a palavra ao professor Marcelo Henrique Stoppa que informou que as inscrições para o IV
Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Regional Catalão (IV SPPGI) foram prorrogadas
até o dia 22/08 em decorrência do baixo número de trabalhos inscritos até o momento. Pediu apoio dos
professores,  dos  coordenadores  de  programas  e  de  todos  os  interessados  em  trabalhar  como
pareceristas. A presidente esclareceu algumas dúvidas a respeito do PROLICEN encerrado no último
dia trinta e um (31), informando que os alunos deverão apresentá-los no Conpeex, e, assim, sugeriu
que apresentem no II Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura (II CONPEEX) da Regional
Catalão.  Falou sobre  licença  maternidade  de alunas  de  Pós-graduação  stricto  sensu,  concluindo a
discussão iniciada na última reunião e perguntou se o conselheiro André Vasconcelos da Silva havia
feito  o  rascunho  do  documento.  Este  se  comprometeu  a  entregar  na  próxima  segunda-feira.  A
presidente reforçou a necessidade de a aluna deve formalizar a licença junto ao seu programa de Pós-
graduação e que essa informação deverá sempre ser anotada pelo coordenador na Plataforma Sucupira.
A seguir, iniciou a pauta deliberativa com a discussão da ata do dia 16/06/2016, que foi aprovada, sem
correções,  com o registro de três (3) abstenções. Deu boas vindas ao conselheiro Petrus Henrique
Ribeiro dos Anjos que estava terminando o Pós-Doutorado e à professora Vanessa Nunes Alves, nova
coordenadora do Programa de Pós-graduação – Mestrado em Química. Informou sobre a reunião que
aconteceu na Regional, com a presença do Reitor, para tratar da ocupação do bloco administrativo
pelos alunos do Curso de Enfermagem e que a reunião que o Reitor teria no Ministério da Educação
(MEC) foi cancelada. A conselheira Élida Alves da Silva informou que o movimento de ocupação quer
liberar as atividades relacionadas a alunos, uma a uma, mas a Direção não tem condições de trabalhar
desta forma. Disse que a Direção só tem condições de implementar as atividades do setor que for
integralmente  liberado.  A  seguir,  a  presidente  apresentou  para  discussão  o  processo
23070.004447/2015-14, que trata da oferta de nova turma do curso de Pós-graduação  lato sensu -
Especialização em Educação Física Escolar,  sem alteração no regulamento.  Informou que o curso
estará sob a coordenação da Professora Cristiane da Silva Santos e a subcoordenação da Professora
Heliany Pereira dos Santos, ambas da UAE de Biotecnologia. Leu seu parecer, que foi favorável à
criação da nova turma e sugeriu a realização, ao final do curso, de uma prestação de contas financeira e
qualitativa,  conforme  a  Resolução  CEPEC  1128/2012,  e  ressaltou  a  importância  de  as  aulas  na
especialização  não  comprometerem as  da  graduação.  Após  as  discussões,  colocou  em votação  o
parecer,  que  foi  aprovado  por  unanimidade.  A  seguir,  perguntou  como  está  a  adequação  dos
regulamentos dos programas de Pós-graduação, cuja data  para aprovação é dia 22/09/2016, o que
levou  à  discussão  sobre  a  nova  resolução  1403/2016,  que  trata  do  novo  Regulamento  Geral  dos
Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UFG e, segundo alguns conselheiros, apresenta pontos
polêmicos  quanto  ao  cadastro  e  a  autoria  do  projeto  de  pesquisa,  especialmente  a  conselheira
Aparecida por entender que é preciso considerar as especificidades das Ciências Humanas no trato da
autoria/coautoria e ética em projetos/cadastros de projetos, sobretudo porque podem render produtos
(publicações,  patentes  e  outros  produtos  de  propriedade  intelectual)  sobre  os  quais  o  aluno  pode
requerer autoria/propriedade única. A presidente lembrou que foi aprovado nesta Câmara que até o dia
05/09/2016 os regulamentos dos programas de Pós-graduação deverão ser entregues na Coordenação
de Pesquisa e Pós-graduação (CPPG) para, posteriormente, serem distribuídos entre os colegas para
relatoria/parecer. Lembrou, ainda, que não poderá haver  ad referendum nas etapas de aprovação na
Regional, uma vez que a aprovação no Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC)
será em ad referendum. O conselheiro Vagner Rosalem questionou quanto à obrigatoriedade do estágio
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docência, sendo esclarecido pela presidente da reunião que, conforme entendimento especificado na
Resolução  1403/2016,  o  referido  estágio  é  obrigatório  para  bolsistas  de  demanda  social  da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A presidente esclareceu que
está em fase de elaboração a resolução que regerá a integração acadêmica entre extensão, pesquisa e
ensino e determinará em detalhes procedimentos do estágio docência na UFG. Falou da necessidade de
atualizar os grupos de pesquisa no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). Explicou que não tendo ainda o número da nova resolução dos programas de Pós-graduação,
que conste nos respectivos regulamentos o nome da resolução. O conselheiro Getúlio Nascentes da
Cunha disse que consultou a Professora Eliane Martins de Freitas a respeito da formação do CEP
Catalão, que respondeu que pode encaminhar o nome dela visando a agilizar o processo de criação do
mesmo  em  Brasília,  mas  considerando  a  possibilidade  de  ser  uma  composição  provisória.  A
conselheira Aparecida Maria Almeida Barros solicitou o respaldo desta Câmara, enquanto conselho da
Pós-graduação e pesquisa, na questão do uso operacional dos espaços do Centro Integrado de Pesquisa
e Pós-graduação, liberando as salas para realização de bancas de qualificação e de defesas. Lembrou
que foi feito uma proposta de normativa interna para uso do miniauditório Congadas, reivindicando,
assim, a prioridade de uso do referido espaço para os programas de Pós-graduação Stricto sensu e suas
atividades de pesquisa,  em detrimento do uso para reuniões administrativas diversas.  A presidente
lembrou que ficou de reativar a comissão para recuperar a normativa e ver a dinâmica de uso dos
espaços e que, uma vez não tendo sido ainda aprovada a normativa, abre-se exceção algumas vezes.
Informou que submeteu projeto à FAPEG para um evento sobre Africanidades, no qual propõe, como
uma atividade,  a  inauguração  do  Miniauditório  Congadas,  indicando  a  participação  dos  PPGs  de
Estudos  da  Linguagem,  História  e  Geografia.  A  conselheira  Carmem  Lúcia  Costa,  diante  da
informação sobre o evento Africanidades, sugeriu pedir o apoio de empresa de plotagem para decorar o
espaço. Após rápidas discussões, sugeriu-se retirar a porta de vidro do miniauditório Congadas, ou
tampá-la de alguma maneira, fazendo uma plotagem relacionada aos ternos das Congadas de Catalão,
para  a  ocasião  da  inauguração  do  espaço,  com  a  presença  da  Irmandade  de  Nossa  Senhora  do
Rosário/Associação das Congadas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis
horas e dez minutos (16h10min) e eu, Tânia Maria Tartuci, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a
presente  ata  que,  depois  de  lida  e  aprovada,  será  assinada  por  mim  e  pelos  presentes.
_________________________________________
Presidente: Maria Helena de Paula ___________________________
Conselheiros:
André Vasconcelos da Silva ___________________________________________________________
Aparecida Maria Almeida Barros _______________________________________________________
Carmem Lúcia Costa _________________________________________________________________
Élida Alves da Silva _________________________________________________________________
Getúlio Nascentes da Cunha ___________________________________________________________
José de Lima Soares _________________________________________________________________
José Waldo Martínez Espinosa _________________________________________________________
Luciana Borges _____________________________________________________________________
Márcia Pereira dos Santos _____________________________________________________________
Neubher Fernandes Nunes ____________________________________________________________
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis______________________________________________________
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos ______________________________________________________
Rafael de Ávila Rodrigues_____________________________________________________________
Thiago Alves de Queiroz ______________________________________________________________
Vagner Rosalem _____________________________________________________________________
Vanessa Nunes Alves _________________________________________________________________
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