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Aos dezenove (19) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas e 1 
quinze minutos (14h15min), na Sala do Google Meet meet.google.com/bfb-rnje-vvz, reuniram-se 2 
os membros da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal de Catalão, em 3 
caráter ordinário, sob a presidência do Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa, Pós-Graduação e 4 
Inovação da UFCAT, Profº Dr. José Julio de Cerqueira Pituba. Na oportunidade, compareceram os 5 
seguintes Conselheiros: Vice-Coordenador do PPG em Estudos da Linguagem, Prof. Dr. Antônio 6 
Fernandes Júnior; Vice-Coordenador de Pesquisa da UA de Engenharias, Prof. Dr. Deivid Marques 7 
Nunes; Coordenador do PPG em Engenharia Civil, Prof. Dr. Ed Carlo Rosa Paiva; Coordenador do 8 
PPG Profissional em Matemática, Prof. Dr. Fernando da Costa Barbosa; Coordenador do PPG em 9 
Geografia, Prof. Dr. Idelvone Mendes Ferreira; Vice-Coordenador do PPG em Química, nível 10 
mestrado, Prof. Dr. Lincoln Lucilio Romualdo; Coordenador do PPG em Ciências Exatas e 11 
Tecnológicas Prof. Dr. André Carlos Silva; Coordenador do PPG em Gestão Organizacional, Prof. 12 
Dr. Vagner Rosalem; Coordenador de Pesquisa da UA de Biotecnologia, Prof. Dr. Anderson Luiz 13 
Ferreira; Coordenadora de Pesquisa da UA de Letras e Linguística, Profa. Dra. Maria Helena de 14 
Paula; Coordenador de Pesquisa da UA de Física, Domingos Lopes da Silva Júnior; Coordenador 15 
do PPG em Modelagem e Otimização, Prof. Dr. Marcos Napoleão Rabelo; Coordenador de 16 
Pesquisa da UA de Geografia, Prof. Dr. Ronaldo da Silva; Coordenador da Biblioteca Setorial de 17 
Catalão, Márcio Luiz Fernandes Barbos; Diretor de Pesquisa da PROPESQ, Prof. Dr. Thiago Alves 18 
de Queiroz;  Vice-Coordenadora do PPG em Educação Profa. Dra. Maria Marta Lopes Flores. 19 
Compareceram ainda os Coordenadores eleitos (no aguardo de emissão de portaria): Prof. Dr. 20 
Denis Rezende de Jesus, PPG em Ensino de Física; e Profa. Dra. Luciana Melo Coelho, PPG 21 
Química, nível doutorado. O Coordenador de Pesquisa da UA de Educação, Prof. Dr. Bruno 22 
Gonçalves Borges; e a Vice-Coordenadora de Pesquisa da UA de Educação, Marina Valentim 23 
Barros, justificaram ausência. O presidente Profº Dr. Jose Júlio de Cerqueira Pituba iniciou 24 
agradecendo a presença de todos e perguntou se todos concordam de a reunião ser gravada. Após 25 
consentimento de todos, eu, Luana Duarte Silva, secretária da reunião, iniciei a gravação da 26 
mesma. Enquanto não há quórum, o Presidente inicia a reunião apenas com os informes, passando 27 
para o Diretor de Pesquisa, Prof. Dr. Thiago Alves de Queiroz, que relata que o 2º edital, o de 28 
bolsas do programa de iniciação à pesquisa, está em andamento; e pede que os coordenadores 29 
repassem aos colegas a informação que em breve a Diretoria de Pesquisa encaminhará uma circular 30 
solicitando indicação de avaliadores para o Seminário Interno de Pesquisa, que será realizado em 31 
20 de outubro. O presidente justifica a ausência dos Diretores de Inovação e Pós-Graduação; e 32 
passa aos informes: no dia 13 de agosto ocorreu a reunião com o Comitê Interno e Externo do 33 
CNPq para avaliação do PROIP, com a participação de professores com bolsa produtividade e 34 
pesquisa do CNPq (UNICAMP, UNESP, USP, UFMS, UFMG, UFG e UFU), relativa a 2021/2022; 35 
sobre o Seminário Interno de Pesquisa à Iniciação Científica e Tecnológica, referente ao período 36 
2020/2021. Julio reforça o convite para que os coordenadores se programem para participarem em 37 
20 de outubro; será o primeiro ano que terá a avaliação externa do Comitê da CAPES; e destaca 38 
novamente o projeto Interpós, fase 2, que está com chamada até outubro para submissão de artigos 39 
para revisão em língua inglesa; fala ainda que o Programa de Gestão da Pós-Graduação promoveu 40 
a primeira palestra sobre o recurso PROAP, ministrada por Silvio Cezar de Melo, e informa que 41 
haverá em breve as seguintes palestras: sobre transição de coordenação, com a Profa. Dra. Gabriela 42 
Rezende Fernandes; sobre a escrita do COLETA, com a Pró-Reitora Adjunta de Pós-Graduação a 43 
UFG, Profa. Dra. Maria Márcia Bachion; e sobre o sistema SIGAA da Stricto Sensu, que ainda não 44 
tem definido o palestrante. Julio avisa sobre o envio da portaria nº 122 da CAPES, de 5 de agosto 45 
de 2021, que consolida os parâmetros e os procedimentos gerais da Avaliação Quadrienal de 46 
Permanência da Pós-Graduação stricto sensu no Brasil; pede atenção aos Coordenadores. O 47 
presidente informa que participou de uma reunião com a Reitoria da UFCAT, Secretário de Ensino 48 
Superior e com a Presidente da CAPES, Cláudia Mansani Queda de Toledo, em que foi tratado 49 
sobre a migração dos programas para a UFCAT, PROAP e a demanda de se pensar em criar um 50 
Programa que considerasse as super novas, pois estas contam com programas em sua maioria em 51 



ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE CATALÃO, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE AGOSTO DE 2021. 

 

 

consolidação, havendo poucas bolsas na nossa universidade. Sobre o PROAP, Julio pede atenção 52 
aos coordenadores, pois antes se tinha a data de 18/09 e a PROAF deve postergar um pouco o 53 
prazo, assim como sugere que todos assistam a palestra ministrada sobre este tema, pois foi 54 
gravada e enviada a todos os programas para auxiliar com as dúvidas. O presidente informa sobre o 55 
recebimento do ofício da CAPES 224/2021, da Diretoria de Avaliação, que notifica a previsão de 56 
migração dos programas para a UFCAT a partir de setembro/2021; com isso vem algumas 57 
questões: gestão das bolsas, SUCUPIRA e SIGAA, além dos diplomas; informa sobre a reunião 58 
que ocorreu nesta data, 19 de agosto, com a PRPG para tratar sobre a migração da emissão de 59 
diplomas. Julio diz que a PRPI entrou em contato para informar que a FINEP está contratando as 60 
propostas de 2014, portanto, em breve, chegará equipamentos na área de física e química; além de 61 
que a FINEP contatou a PROPESQ para verificar o interesse na proposta de 2018 e a Pró-Reitoria 62 
manifestou positivamente. Havendo quórum, o presidente da Câmara passa para os pontos da 63 
pauta. Inicia com o processo 23070.006767/2018-51, que trata do pedido de prorrogação do 64 
afastamento para finalizar o doutorado de Mônica Inês de Castro Netto, em que a professora 65 
Luciana Melo Coelho relata o parecer favorável à prorrogação até 31/08/2022; após lido, o parecer 66 
é colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente passa para o 67 
processo 23070.018811/2021-71, que trata da proposta de Regimento do Programa de Pós-68 
Graduação Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT, pertencente à 69 
Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia (IMTec) da UFCAT, em que o relator é o 70 
professor André Carlos Silva, que faz a lida de seu parecer não favorável ao pedido. Após o relato, 71 
o prof. André informa que a Vice-Coordenação do PROFMAT o procurou para informar que o 72 
processo havia sido tramitado de forma incorreta, pois deveria ter sido encaminhado o Regimento 73 
Nacional para apenas um “de acordo” da CPPGI; contudo como ele já havia feito o parecer no SEI, 74 
mantém o seu posicionamento frente ao que consta no processo. O presidente abre para discussão. 75 
O Coordenador do PROFMAT, prof. Dr. Fernando, informa que realmente o processo foi tramitado 76 
de forma equivocada; que as universidades devem dar ciência nesse Regimento nacional, conforme 77 
orientação da CAPES e que os Regimentos internos são elaborados por cada pólo, mas que ainda 78 
não foi feito pelo PROFMAT, porque aguarda as Resoluções desta universidade. Julio fala que o 79 
encaminhamento é que se vote o parecer do relator. Idelvone pontua que há dois caminhos: vista de 80 
processo ou votar o parecer; sugere que em respeito ao relator se vote o parecer. Julio disse que o 81 
entendimento é que o parecer seja votado e que o PROFMAT autue novo processo referente ao “de 82 
acordo” no Regulamento Nacional e que se a Câmara concordar ele já aprecia ad referendum. 83 
Lincoln fala que as vistas no processo ocorrem quando um conselheiro quer verificar se é possível 84 
acrescentar informações no processo, como aparentemente não é o caso, a saída é votar o parecer. 85 
Vagner sugere a retirada desse ponto de pauta para que o PROFMAT acrescente o documento e que 86 
o relator faça novo parecer, pensando na agilidade do processo. Julio reforça que o parecer foi feito 87 
e lido, por isso entende que não é possível retirar da pauta. Idelvone reforça que o processo está em 88 
discussão, portanto não pode ser retirado da pauta, o que pode ser feito é o pedido de vistas pelo 89 
Coordenador do PROFMAT para inclusão de novos documentos. Julio verifica com Fernando se 90 
ele quer pedir vistas e ele diz que sim; verifica com André se ele pode fazer novo parecer após a 91 
inserção de novas documentações. André Carlos entende que esta é uma decisão da CPPGI, mas 92 
pontua que são duas coisas: “de acordo” no Regimento Nacional e aprovação da Câmara no 93 
Regimento interno; dessa maneira sugere que seja encaminhado os dois documentos, portanto não 94 
faz sentido a CPPGI apreciar o documento nacional. Fernando entende que é melhor votar este 95 
parecer e quando o Regimento interno estiver elaborado, este será enviado para apreciação da 96 
Câmara; e o PROFMAT irá autuar novo processo com o Regimento Nacional para o “de acordo” 97 
da CPPGI. O presidente coloca o parecer do prof. André em votação, que é aprovado com uma 98 
abstenção e treze (13) votos a favor. Após, Julio passa para o próximo ponto de pauta: indicação de 99 
conselheiro para representação no CEPEC, área Engenharias; pergunta se há candidatos. Ed Carlo 100 
se candidata para titular. Como não há candidato para suplente, o presidente coloca o nome do 101 
professor Ed Carlo Rosa Paiva para ser o representante titular da área de Engenharias no CEPEC 102 
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em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, a ata de 22/04/2021 é colocada para 103 
apreciação. Lincoln fala que enviou email com algumas sugestões de correção. Os conselheiros 104 
acatam as sugestões do prof. Lincoln. A ata é colocada em votação, sendo aprovada com uma 105 
abstenção e quatorze (14) votos a favor. O presidente coloca a ata de 17/06/2021 em discussão, 106 
mas ao ser notificado que a mesma não foi enviada junto a convocação, é retirada de pauta pelos 107 
conselheiros. O Diretor de Pesquisa pede para dar mais um informe. Após, consentimento, informa 108 
que a ação “Descomplica cientista” está em andamento para divulgação das pesquisas de iniciação 109 
à pesquisa. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradece a presença e participação de todos e 110 
a reunião foi encerrada às quinze horas e dezesseis minutos (15h16min) e eu, Luana Duarte Silva, 111 
Secretária da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, lavrei a presente ata que, depois 112 
de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros presentes,  ____________________  113 
Presidente: José Júlio de Cerqueira Pituba _____________________________________________  114 
Conselheiros: 115 
Anderson Luiz Ferreira  ____________________________________________________________  116 
André Carlos Silva ________________________________________________________________  117 
Antônio Fernandes Júnior  __________________________________________________________  118 
Maria Marta Lopes Flores __________________________________________________________  119 
Deivid Marques Nunes_____________________________________________________________  120 
Domingos Lopes da Silva Júnior  ____________________________________________________  121 
Ed Carlo Rosa Paiva ______________________________________________________________  122 
Fernando da Costa Barbosa _________________________________________________________  123 
Idelvone Mendes Ferreira __________________________________________________________  124 
Lincoln Lucilio Romualdo __________________________________________________________  125 
Márcio Luiz Fernandes Barbosa  _____________________________________________________  126 
Marcos Napoleão Rabelo ___________________________________________________________  127 
Maria Helena de Paula _____________________________________________________________  128 
Maria Marta Lopes Flores  __________________________________________________________  129 
Ronaldo da Silva _________________________________________________________________  130 
Thiago Alves de Queiroz ___________________________________________________________  131 
Vagner Rosalem __________________________________________________________________  132 


