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Aos vinte e dois (22) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas e trinta 1 
minutos (14h30min), na Sala do Google Meet meet.google.com/mfh-raxe-jtr, reuniram-se os membros 2 
da Câmara de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade Federal de Catalão, em caráter 3 
ordinário, sob a presidência do Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da 4 
UFCAT, Profº Dr. Jose Júlio de Cerqueira Pituba. Na oportunidade, compareceram os seguintes 5 
Conselheiros: Coordenadora do PPG Profissional em Ensino de Física, nível mestrado, Profa Dra Ana 6 
Rita Pereira;  Coordenador do PPG em Ciências Exatas e Tecnológicas, nível doutorado, Prof. Dr. 7 
André Carlos Silva; Coordenador de Pesquisa da UA de Física Prof. Dr. Domingos Lopes da Silva 8 
Júnior; Coordenadora de Pesquisa da UA de Educação Profa. Dra Fernanda Barros; Vice 9 
Coordenadora de Pesquisa da UA de História e Ciências Sociais Profa. Dra. Fabiana Jordão Martinez; 10 
Coordenador do PPG Profissional em Matemática, nível mestrado, Prof. Dr. Fernando da Costa 11 
Barbosa; Coordenadora do PPG em Engenharia Civil, nível mestrado, Profa Dra Gabriela Rezende 12 
Fernandes; Coordenador do PPG em Geografia, nível mestrado, Prof. Dr. Idelvone Mendes Ferreira; 13 
Coordenador de Pesquisa da UA de Química Prof. Dr. Leonardo Santos Andrade; Vice Coordenadora 14 
do PPG em Profissional em História, nível mestrado, Profa Dra Márcia Pereira dos Santos; 15 
Coordenadora de Pesquisa da UA de Letras e Linguistica, Profa. Dra. Maria Helena de Paula; 16 
Bibliotecário Documentalista da UFCAT Márcio Luiz Fernandes Barbosa; Coordenador de Pesquisa da 17 
UA de Matemática e Tecnologia Prof. Dr Marcos Napoleão Rabelo; Coordenadora do PPG em 18 
Engenharia de Produção, nível mestrado, Profa. Dra. Núbia Rosa da Silva Guimarães; Coordenador do 19 
PPG em Gestão Organizacional, nível mestrado, Prof. Dr. Vagner Rosalem; Coordenadora do PPG em 20 
Estudos da Linguagem, nível mestrado e doutorado, Profa Dra Viviane Cabral Bengezen. 21 
Compareceram também: Diretora de Pós-Graduação da PROPESQ/UFCAT Profa. Dra. Grenissa 22 
Bonvino Stafuzza; Diretor de Inovação da PROPESQ/UFCAT Prof. Dr. Almir Vieira Silva, Presidente 23 
da Comissão de Heteroidentificação para atuar nas matrículas do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 24 
e Programa UFGinclui 2020 da UFCAT Profa Dra Maria Zenaide Alves, Membro Comissão de 25 
Heteroidentificação para atuar nas matrículas do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e Programa 26 
UFGinclui 2020 da UFCAT José Matheus Ferreira Gomes dos Passos; Coordenador de Assuntos 27 
Internacionais da Universidade Federal de Catalão Prof Dr Rafael de Ávila Rodrigues e o Diretor Pro 28 
Tempore de Tecnologia da Informação da Pró-Reitoria de Administração e Finanças da Universidade 29 
Federal de Catalão Paulo Henrique Silva Azevedo. Profa Dra Márcia Pereira dos Santos está 30 
substituindo Profa Dra Lilian Marta Grisólio. Havendo quórum, o presidente Prof. Dr. José Júlio de 31 
Cerqueira Pituba iniciou agradecendo a presença de todos e perguntou se todos concordam de a 32 
reunião ser gravada. Após consentimento de todos, eu, Lilian Rosa Aires Carneiro, secretária da 33 
reunião, iniciei a gravação da mesma. O Presidente pede desculpas pelo atraso e informa que estava 34 
participando do Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação que iniciou pela manhã, porém 35 
se estendeu após o almoço discutindo questões como: o futuro da pós-graduação; o Plano Nacional de 36 
Pós-Graduação (PNPG) e outras questões relevantes que serão discutidas na próxima reunião com o 37 
levantamento de dados que está sendo realizado. A UFCAT está sendo representada e participando 38 
formalmente do Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa (FOPROP). Em seguida, passa 39 
para os informes da Diretoria de Pós-Graduação UFCAT, Profa. Dra. Grenissa Bonvino Stafuzza, que 40 
informa sobre o ofício do III Seminário de Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação 41 
(PROPESQ-UFCAT) que será dia 09 (nove) de junho pelo canal da UFCAT no Youtube e ressalta a 42 
importância da palestra: Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação: operacionalização da 43 
autoavaliação no âmbito do PPG do Prof. Dr. Ricardo André Fiorotti Peixoto - Coordenador de 44 
Programas Profissionais da Área de Engenharias 1; agradece a Comissão de Pós-Graduação da UFCAT 45 
composta pelos professores Dulcéria Tartuci; Gabriela Rezende Fernandes, Leonardo Santos Andrade; 46 
Vagner Rosalem e Viviane Cabral Bengezen pelo trabalho realizado referente a Resolução Geral da 47 
Pós-graduação da UFCAT e a continuidade nas discussões referente a Resolução de Ações Afirmativas 48 
com uma nova proposta nominal da Resolução. A Diretora propõe aos Coordenadores dos PPGs da 49 
UFCAT, o período de 30 (trinta) dias para que discutam a Resolução Geral de Pós-Graduação entre os 50 
pares e repassem suas contribuições para discussão na próxima reunião da Câmara de Pesquisa, Pós-51 
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graduação e Inovação da Universidade Federal de Catalão, se for o caso. Salienta que está faltando 52 
apenas a formatação do arquivo e poderá enviar aos Coordenadores de PPGs da UFCAT até amanhã 53 
dia 23 de abril de 2021. Prof José Júlio ressalta que em dezembro de 2020, a PROPESQ realizou o II 54 
Seminário de Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação da UFCAT com o objetivo de as 55 
coordenações/comissões de autoavaliação apresentarem as ações em curso adotadas pelos Programas 56 
relacionadas a autoavaliação e expectativa de planejamento estratégico e agora em junho de 2021 a 57 
nova Edição conta com a atualização e evolução dos PPGs na questão de autoavaliação e 58 
planejamento. Profa Grenissa informa que no período da tarde do III Seminário de Autoavaliação de 59 
Programas de Pós-Graduação da UFCAT está previsto apresentação das Comissões de Autoavaliação 60 
dos PPGs/Coordenações com objetivo de apresentar as ações em curso adotadas pelo Programa em 61 
conformidade com o último parecer de avaliação da comissão de área da DAV/CAPES, apontando os 62 
resultados já obtidos e expectativas sobre planejamento estratégico do Programa. O presidente dá as 63 
boas-vindas à Profa. Dra. Márcia Pereira dos Santos, Vice Coordenadora do Programa de Pós-64 
Graduação Profissional em História que está substituindo Profa. Dra. Lilian Marta Grisólio que é a 65 
nova conselheira da CPPGI e o Prof Dr Almir Vieira Silva que assumiu a Diretoria de Inovação da 66 
UFCAT.  Prof Almir cumprimenta a todos conselheiros, ressalta que é um prazer estar participando da 67 
reunião. Destaca sobre a disposição de efetuar os trabalhos nas estratégias da Instituição e espera em 68 
breve estar com a Política de Inovação Avançada e o funcionamento do Núcleo de Inovação 69 
Tecnológica (NIT-UFCAT) que são estruturas bastante importantes e finaliza a fala com um convite 70 
para participarem do Webinário "UFCAT Conecta", com a temática "Política de Inovação" um evento 71 
que ocorrerá a cada 15 (quinze) ou 20 (vinte) dias, com convidados de outras Universidades, e de suma 72 
importância para consolidar junto à comunidade universitária da UFCAT, temas relacionados com a 73 
construção/implantação da Política de Inovação. O presidente, Prof José Júlio, solicita a Diretora de 74 
Pós-Graduação, Profa Grenissa, para falar sobre o calendário da Coordenação de Aperfeiçoamento de 75 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) em relação a PORTARIA GAB Nº 29, DE 18 DE FEVEREIRO 76 
DE 2021 que altera o calendário da CAPES para as atividades do Processo de Avaliação para o ano de 77 
2021 - Atividades relacionadas à Avaliação Quadrienal (2017-2020) informa que será até 31/05/21 a 78 
indicação dos destaques da Plataforma Sucupira realizada pelos Coordenadores PPG stricto sensu. O 79 
presidente informa que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) divulgou o 80 
resultado preliminar do primeiro lote de propostas do Edital 01/2021 – Programa de Concessão de 81 
Bolsas de Formação de Mestrado e Doutorado/2021. Foram acatadas todas as solicitações de cotas da 82 
UFCAT de bolsas stricto sensu com as respectivas justificadas das solicitações das cotas e a previsão 83 
do resultado final é hoje (22/04/2021). Assim agora os orientadores e orientandos contemplados 84 
deverão acessar a Plataforma OPP-X®, da Fapeg, de apoio à gestão do ciclo de vida de programas de 85 
fomento para preencherem os itens necessários (Projetos, Planos de Trabalho, documentação e outros) 86 
até o dia 06 de maio de 2021. O presidente, Prof José Júlio, informa que a Pró-Reitoria de 87 
Administração e Finanças da UFCAT (PROAF/UFCAT) estipulou o prazo final, 18 de setembro 2021, 88 
para inserção dos pedidos do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) porém o PROAP ainda 89 
não foi liberado e com as mudanças ocorridas na Presidência da CAPES está ocorrendo outras 90 
discussões e prioridades na respectiva Coordenação assim ainda não há um posicionamento oficial da 91 
liberação, no momento em que a PROPESQ UFCAT tiver informações do PROAP repassará aos PPGs 92 
stricto sensu da UFCAT. Em relação a Dirotoria da Pesquisa da UFCAT, Prof José Júlio informa que o 93 
Diretor da Pesquisa da UFCAT, Prof Dr Thiago Alves de Queiroz, está afastado e continua 94 
contribuindo nas discussões da Comissão de Pesquisa PORTARIA PROPESQ No 010/2021, DE 19 95 
DE ABRIL DE 2021, a Proposta de Resolução de Pesquisa da UFCAT elaborada pela respectiva 96 
Comissão será enviada ao Coordenadores(as) de Pesquisa e Chefes das Unidades Acadêmicas da 97 
UFCAT para ser discutida pelas Unidades e devolvida a esta PROPESQ com sugestões, se for o caso 98 
em até 30 (trinta) dias para dar seguimento na tramitação de apreciação e deliberação da Resolução.  99 
Aproveitamos a oportunidade para agradecer à Comissão de Pesquisa formada por Thiago A. Queiroz, 100 
Ana Maria Gonçalves, Anderson Luiz Ferreira, Domingos L. da Silva Júnior, Ed Carlo R. Paiva e 101 
Maria Helena de Paula, sob presidência do primeiro, pelo tempo dedicado e trabalho desenvolvido em 102 
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prol da coletividade da nossa Universidade. Prof. José Júlio recebe, apresenta e agradece a participação 103 
dos convidados José Matheus F. G. Passos; Maria Zenaide Alves e Rafael de Ávila Rodrigues. O 104 
presidente passa a palavra para a Profa Dra Maria Zenaide Alves e TAE José Matheus F. G. Passos, 105 
respectivamente presidente e vice presidente da Comissão de Heteroidentificação da UFCAT. A Profa 106 
Maria Zenaide cumprimenta a todos(as), agradece o convite à Profa Grenissa Stafuzza pelo convite. 107 
Profa Maria Zenaide informa sobre a reunião em março de 2021 com a pauta sobre a primeira atuação 108 
da Comissão nos processos de heteroidentificação nos PPGs stricto sensu da UFCAT no sistema 109 
remoto. A Prof Maria Zenaide ressalta o desafio e a importância do desenvolvimento do trabalho da 110 
Comissão no processo; apresenta a formação da Comissão, a atuação, detalha alguns procedimentos do 111 
trabalho como bancas examinadoras, critérios de participação da composição das bancas, o 112 
quantitativo de membros das bancas, o agendamento das entrevistas; a forma de apresentação de cada 113 
candidato, a documentação entregue, as discussões da avaliação dos membros da banca e outros. Profa 114 
Maria Zenaide informa o relatório quantitativo de atuação da Comissão: 6 (seis) PPGs stricto sensu; 24 115 
(vinte e quatro) candidatos nos quais 5 (cinco) foram indeferidos; 1 (um) não compareceu e 18 116 
(dezoito) foram deferidos. Profa Maria Zenaide ressalta a importância da informação e esclarecimento 117 
sobre os critérios do procedimento de heteroidentificação, a autodeclaração e as cotas étnico-racial 118 
(mesmo sendo especificados nos Editais). O intuito do informe é além de dar retorno ao PPGs stricto 119 
sensu é ressaltar a importância do trabalho educativo de esclarecimento para fortalecimento das Ações 120 
Afirmativas, fazer uma avaliação da atuação e também apresentar e pensar uma proposta se é possível 121 
pensar em bancas previamente organizadas pela Comissão e as datas ser contempladas nos respectivos 122 
Editais dos processos seletivos de PPGs stricto sensu enfim conversar sobre o processo e analisar e 123 
verificar a melhor forma, aprimorando o processo a partir de construções dialógicas para todos 124 
envolvidos.  Após a fala e as informações Profa Maria Zenaide abre para perguntas, dúvidas. Antes de 125 
esclarecer as dúvidas dos conselheiros a Profa Grenissa parabeniza a Profa Dra Maria Zenaide Alves e 126 
TAE José Matheus F. G. Passos, o Prof José Júlio também ressalta a importância do trabalho e 127 
parabeniza a Comissão. Após as discussões e esclarecimentos das dúvidas dos conselheiros, Prof José 128 
Júlio agradece novamente os componentes da Comissão de Heteroidentificação da UFCAT, Profa 129 
Maria Zenaide agradece e se despede dos conselheiros.  O presidente passa a palavra para o Prof 130 
Rafael de Ávila Rodrigues, Coordenador da Diretoria de Assuntos Internacionais (CAI/UFCAT). Prof 131 
Rafael de Ávila deseja boa tarde a todos\as participantes da reunião, se apresenta e agradece a 132 
oportunidade aos professores José Júlio e Grenissa. Prof Rafael inicia a fala informando sobre o Edital 133 
para participação no Programa de Mobilidade Virtual Internacional ANDIFES – Destino: Brasil, com o 134 
desmembramento da UFG e UFCAT, foi realizada uma reunião, em março de 2020, com Prof. Dr. 135 
Francisco José Quaresma de Figueiredo – Diretor de Relações Internacionais da UFG e na reunião a 136 
CAI- UFCAT foi convidada a participar do CGRIFES (Conselho de Gestores de Relações 137 
Internacionais das Instituições Federais de Ensino Superior) e mesmo ainda não sendo membros 138 
oficias, questão da adesão em andamento, Prof Rafael disse que está participando das reuniões do 139 
CGRIFES (Conselho de Gestores de Relações Internacionais das Instuições Federais de Ensino 140 
Superior). O objetivo do Edital é selecionar cursos virtuais, para comporem o Programa de Mobilidade 141 
Virtual Internacional ANDIFES - Destino: Brasil, a ser desenvolvido pela ANDIFES, através do seu 142 
Colégio de Gestores de Relações Internacionais - GRIFES, em parceria com as Instituições Federais de 143 
Ensino Superior (IFES) brasileiras e oferecido a parceiros internacionais, de forma a estabelecer uma 144 
ação de internacionalização do Ensino Superior Brasileiro na esfera federal. Os cursos deverão ser 145 
oferecidos virtualmente e, necessariamente, em uma língua estrangeira. A princípio, sugerimos: inglês, 146 
espanhol ou francês, porém não se limitando a esses idiomas. Poderão ser oferecidos cursos em 147 
português, desde que sejam na modalidade de PLE/PLA (Português como Língua 148 
Estrangeira/Adicional), voltados para o público estrangeiro, em geral ou para grupos específicos de 149 
falantes, por exemplo: português para falantes de espanhol. Os cursos deverão acontecer nos meses de 150 
julho e agosto de 2021. Os cursos virtuais poderão ser desenvolvidos tanto de forma síncrona, 151 
assíncrona ou híbrida, a plataforma ficará a critério do professor: google meet; zoom e outras. Assim 152 
que recebermos as propostas dos cursos a serem ministrados da UFCAT serão encaminhadas ao Prof 153 
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Waldenor Barros Moraes Filho (UFU/Diretor do CGRIFES) para análise e validação das propostas 154 
pela Comissão Científica (processo seletivo). Prof Rafael solicitou que os conselheiros repassem a 155 
informação aos pares e disse que irá enviar o edital via e-mail e repassou o e-mail dri@ufcat.edu.br 156 
para contato. Sobre o edital, disse que alunos de graduação e pós-graduação, professores e técnicos 157 
administrativos podem fazer o curso que será disponibilizado. Esse programa é destinado a cursos em 158 
qualquer área do conhecimento. Profa Grenissa parabeniza a mobilização do Prof Rafael para 159 
participação da UFCAT no respectivo Edital. Prof José Júlio parabeniza o Prof Rafael e abre para 160 
perguntas e dúvidas em relação ao Edital. Após discussões e esclarecimentos o presidente agradece a 161 
fala e passa a palavra para o Diretor da DTI/UFCAT, Paulo Henrique Azevedo para falar sobre a 162 
migração dos sistemas. Paulo Henrique Azevedo informa que foi realizada uma coleta de sistemas 163 
acadêmicos mais utilizados pelas instituições de ensino IES e IF (SIE, SUAP, Sistema Próprio, SIG), 164 
análise dos respectivos sistemas e após os estudos constatou-se que o ESIG era o mais adequando e foi 165 
enviado um acordo de cooperação para UFRN e utilizarmos o SIG (SIGAA). A empresa e a UFRN 166 
fizeram uma apresentação de como seria a migração e a partir de agosto foi realizado os procedimentos 167 
necessários para a formalização e publicação no DOU para utilizarmos oficialmente o sistema SIG 168 
como UFCAT.  Foi realizada uma reunião de planejamento com a Empresa que presta suporte para a 169 
UFG. A migração não será realizada pela equipe da TI UFCAT ou UFG e sim pela empresa. Foi 170 
realizado o preenchimento do documento técnico e acordo com o LAMCAD para utilizar 171 
temporariamente até a adequação técnica necessária e em fevereiro de 2021 foi realizada a abertura da 172 
ordem de serviço para a empresa que irá realizar a migração e no dia 22 de março de 2021 iniciou a 173 
migração dos sistemas e de alguns dados a previsão é que finalize até o final deste mês. A ideia é 174 
utilizar 100% do que já era utilizado anteriormente. Algumas áreas terão treinamento devido a alguns 175 
serviços que não erma realizados pelo corpo técnico da UFCAT anteriormente. O próximo passo será 176 
contratar uma empresa para realizar as manutenções e customizações necessárias no sistema. Após as 177 
discussões, agradecimentos das falas e finalizados os informes o presidente apresenta para apreciação 178 
o primeiro ponto de pauta - Processo 23070.000627/2018-70, prorrogação afastamento Doutorado 179 
Fabio Marcio Gaio de Souza. O presidente lê o parecer do relator do respectivo processo, questiona se 180 
tem algum apontamento, Prof Idelvone sugere que o relator acrescente no parecer a informação 181 
relacionada ao despacho da Assessoria de Comunicação da UFCAT, sendo apreciado e aprovado por 182 
unanimidade com a sugestão do Prof Idelvone Ferreira Mendes. Na sequência, o presidente passa para 183 
o segundo ponto da pauta: Processo 23070.012935/2017-67, prorrogação afastamento Doutorado 184 
Christiane da Fonseca Souza (processo físico). A Diretora de Pós-Graduação da UFCAT lê o parecer 185 
do referido processo que posiciona favorável a prorrogação do afastamento para cursar doutorado da 186 
professora Christiane da Fonseca Souza. O presidente questiona se tem algum apontamento, após 187 
alguns esclarecimentos da Diretora, passa para votação, sendo aprovado por unanimidade. O próximo 188 
ponto de pauta, Processo 23070.024605/2018-03, prorrogação de afastamento Doutorado Simonne 189 
Pereira da Silva Ribeiro. O presidente comunica que o parecer do relator do referido processo 190 
posicionou favorável a prorrogação do afastamento e devido aos prazos do referido processo o Pró-191 
Reitor Pro Tempore de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFCAT aprovou ad referendum o 192 
parecer do respectivo processo. Não havendo mais questões, o parecer e a aprovação ad referendum do 193 
Processo 23070.024605/2018-03 foram referendados, por unanimidade, pela Câmara de Pesquisa, Pós-194 
graduação e Inovação da Universidade Federal de Catalão. O presidente passa para o último ponto da 195 
pauta - Apreciação da Ata: 25/02/2021. Em apreciação a ata, o presidente questiona se tem algum 196 
apontamento, como não há passa para a votação, sendo apreciada com treze (13) votos favoráveis e 197 
duas (02) abstenções. O presidente da Câmara agradece a presença e participação de todos e nada mais 198 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e dezoito minutos (15h18min) e eu, Lilian 199 
Rosa Aires Carneiro, Secretária da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, lavrei a 200 
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros presentes, 201 
  202 
Presidente: José Júlio de Cerqueira Pituba ________________________________________________  203 
Conselheiros: 204 
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