
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE CATALÃO, REALIZADA NO DIA DOIS DE DEZEMBRO DE 2021 

Aos dois (02) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e cinco minutos 1 

(14h05min), na Sala do Google Meet meet.google.com/msz-yfyq-pyf, reuniram-se os membros da 2 

Câmara de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal de Catalão, em caráter ordinário, sob a 3 

presidência do Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFCAT, Prof. Dr. 4 

José Julio de Cerqueira Pituba. Na oportunidade, compareceram os seguintes Conselheiros: Vice-5 

Coordenadora do PPG em Educação, Profa. Dra. Maria Marta Lopes Flores; Coordenador do PPG em 6 

Gestão Organizacional, Prof. Dr. Vagner Rosalem; Coordenador do PPG Profissional em Matemática, 7 

Prof. Dr. Fernando da Costa Barbosa; Coordenador do PPG em Modelagem e Otimização, Prof. Dr. 8 

Marcos Napoleão Rabelo; Vice-Coordenador do PPG em Ciências Exatas e Tecnológicas, Prof. Dr. 9 

Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos; Coordenador do PPG em Química, nível mestrado, Prof. Dr. Lincoln 10 

Lucilio Romualdo; Coordenadora do PPG em Engenharia de Produção,  Profa. Dra. Núbia Rosa da Silva 11 

Guimarães; Vice-Coordenador do PPG em Engenharia Civil, Prof. Dr. Wellington Andrade da Silva; 12 

Vice-Coordenadora do PPG Profissional em História, Profa. Dra. Márcia Pereira dos Santos; 13 

Coordenador de Pesquisa da UA de Biotecnologia, Prof. Dr. Anderson Luiz Ferreira; Coordenador de 14 

Pesquisa da UA de Física, Prof. Dr. Jorge Luiz Vieira Anjos; Coordenador de Pesquisa da UA de Gestão 15 

e Negócios, Prof. Dr. André Vasconcelos da Silva; Coordenador de Pesquisa da UA de Educação, Prof. 16 

Dr. Bruno Gonçalves Borges e o Diretor Pro Tempore da Biblioteca da UFCAT, Márcio Luiz Fernandes 17 

Barbosa. O presidente Prof. Dr. José Júlio de Cerqueira Pituba iniciou agradecendo a presença de todos 18 

e perguntou aos presentes se estão de acordo com a reunião ser gravada. Após consentimento de todos, 19 

eu, Ismael Ferreira Rosa, secretário da reunião, iniciei a gravação. Havendo quórum, o Presidente abre a 20 

reunião registrando os sentimentos pela passagem da Profa. Ana Rita Pereira, que já foi conselheira da 21 

CPPGI e era docente do curso de Física. Partindo então para a pauta da reunião, a palavra é transferida 22 

às diretorias da PROPESQ a fim de que repassem os informes. Inicialmente, Prof. Thiago Alves de 23 

Queiroz, Diretor Pro Tempore de Pesquisa, agradece aos coordenadores de pesquisa e diretores de 24 

unidade o fornecimento das informações solicitadas para o cadastro das unidades no sistema CADI do 25 

CNPQ e informa que doravante será possível aos pesquisadores, que fizerem uso do referido sistema 26 

para participação em editais, registrar seu vínculo com a unidade e não somente com a UFCAT, como 27 

estava antes. Outro informe apresentado se refere à solicitação enviada às unidades para que os 28 

pesquisadores atualizem seus currículos lattes, pois tais atualizações são os subsídios para a consolidação 29 

de informações que, de praxe, é construída ao final do ano, no intuito de se conhecer como está a evolução 30 

das pesquisas na UFCAT. O diretor também destaca a necessidade dos grupos de pesquisa atualizarem 31 

suas informações na plataforma lattes, visto que após um ano sem atualização o grupo é excluído pelo 32 

CNPQ e uma vez excluído o processo não pode ser revertido, exigindo do pesquisador executar todos os 33 

trâmites novamente para registro do grupo na plataforma. Um outro informe diz respeito ao SIGAA-34 

Pesquisa, sobretudo às customizações do módulo “Cadastro de Projetos” realizados pela UFG e que serão 35 

trazidas também ao sistema SIGAA da UFCAT. Tais customizações estão previstas para acontecer neste 36 

mês de dezembro e uma vez realizadas os pesquisadores serão comunicados acerca das novas 37 

funcionalidades, a exemplo da possibilidade de cadastrar o coordenador de pesquisa para avaliação de 38 

projetos, dentre outras. Na sequência, a palavra é passada à Profa. Grenissa Bonvino Stafuzza, Diretora 39 

Pro Tempore de Pós-graduação que diz ter três informes e uma solicitação da Diretoria de Pós-40 

Graduação. O primeiro informe é que a publicação do calendário da PROPESQ referente à Plataforma 41 

Sucupira será em tempo hábil para leitura e chancela dos relatórios. O segundo diz respeito à publicação 42 

da portaria referente aos APCNs, para qual a UFCAT não tem uma posição, pois precisa de alinhamento 43 

com a PRPG e CAPES, e assim que se tiver uma definição os PPGs serão comunicados. O último informe 44 

concerne ao convite que foi enviado aos PPGs para a participação no III Colóquio de Avaliação do 45 

Sistema de Pós-Graduação da UFG, que será realizado entre os 7 e 9 de dezembro de 2021. E por fim, 46 

diretora destaca a importância e solicita que as secretarias e coordenações do PPGs encaminhem aos 47 

discentes e docentes dos programas a instrução normativa 001 PROPESQ-Biblioteca/UFCAT, de 29 de 48 

novembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados quanto à identificação 49 

institucional nas teses e dissertações, o procedimento para diplomação e o termo de ciência e autorização 50 

da BDTD e dá outras providências. Em seguida, o presidente apresenta também alguns informes gerais, 51 
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destacando que de 23 a 25 de novembro de 2021 ocorreu o XXXVII Encontro Nacional de Pró-Reitores 52 

de Pesquisa e Pós-Graduação (ENPROP 2021) com apresentações da FINEP, CNPQ, CAPES. Pela parte 53 

da FINEP foi apresentada a possibilidade de editais futuros pró-equipamentos, bem como a 54 

implementação de contratações antigas, dentre as quais a UFCAT foi contemplada, para as quais 55 

aguardam a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com 56 

previsão para fevereiro de 2022. Já o CNPQ apresentou que i) os editais PIBIC 2022-2024 serão abertos 57 

e a UFCAT poderá participar novamente deste biênio com novos projetos nas várias modalidades; ii) a 58 

avaliação das propostas submetidas ao Edital Universal já foram realizadas e encerradas; e iii) será criado 59 

um PIBPG, aos moldes do PIBIC, mas um programa com bolsas voltado para a pós-graduação. Por fim, 60 

a CAPES relatou i) a publicação da portaria no dia 30/11/21 para a abertura de APCNs; ii) a previsão da 61 

volta de cotas de bolsas para as reitorias das IESs; iii) a tentativa de se fazer um nova e mais adequada 62 

divisão do PROAP; e iv) a possibilidade de um edital para PGs notas 3 e 4, proporcionando bolsas, um 63 

valor de R$ 50.000,00 de custeio e uma bolsa PD. Prof. Julio também informa que será realizado um 64 

encontro com Prof. Vagner do PPGGO, voltado para dúvidas em preenchimento da Plataforma Sucupira, 65 

em data ainda a ser divulgada. Igualmente, também será realizado um outro encontro com Breno da 66 

PRPG sobre o sistema SIGAA da pós-graduação stricto, em data também a ser divulgada. Outro informe 67 

concerne ao programa InterPos, fase 2, em que a PROPESQ ainda continua recebendo artigos em inglês 68 

para revisão, no intuito de melhorar as chances de aprovação dos textos. Em seguida, a palavra é passada 69 

a Márcio Luiz Fernandes Barbosa, diretor Pro Tempore da Biblioteca UFCAT, o qual informa sobre os 70 

trabalhos da biblioteca, que estão focados desde abril no processo de criação do BDTD da UFCAT. 71 

Também informa que desde o final do mês de novembro, a biblioteca voltou a emitir os nada consta para 72 

os processos de emissão de diplomas já iniciados e que serão abertos. Destaca ainda que como a equipe 73 

do setor é muito pequena e somente ele praticamente está à frente da execução dos trabalhos, as atividades 74 

estão um pouco morosas, mas sempre em andamento. O presidente retoma a palavra e passa ao segundo 75 

ponto da pauta. A ata de 21/10/2021é apresentada e colocada em votação, sendo aprovada com três (3) 76 

abstenções e onze (11) votos a favor.  Posteriormente, é exposto o calendário de reuniões ordinárias da 77 

CPPGI em 2022 e colocado em apreciação, sendo aprovado com uma (a) abstenção e treze (13) votos a 78 

favor. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradece a presença e participação de todos e a reunião 79 

foi encerrada às quatorze horas e quarenta e três minutos (14h43min) e eu, Ismael Ferreira Rosa, 80 

Secretário da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, lavrei a presente ata que, depois de 81 

lida e aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros presentes. 82 

Presidente: José Júlio de Cerqueira Pituba _____________________________________________ 83 

Conselheiros: 84 

Maria Marta Lopes Flores ______________________________________________________________  85 

Vagner Rosalem _____________________________________________________________________ 86 

Fernando da Costa Barbosa _____________________________________________________________ 87 

Marcos Napoleão Rabelo ______________________________________________________________ 88 

Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos _______________________________________________________ 89 

Lincoln Lucilio Romualdo _____________________________________________________________ 90 

Núbia Rosa da Silva Guimarães _________________________________________________________ 91 

Wellington Andrade da Silva ___________________________________________________________ 92 

Márcia Pereira dos Santos ______________________________________________________________ 93 

Anderson Luiz Ferreira ________________________________________________________________ 94 

Jorge Luiz Vieira Anjos _______________________________________________________________ 95 

André Vasconcelos da Silva ____________________________________________________________ 96 

Bruno Gonçalves Borges ______________________________________________________________ 97 

Márcio Luiz Fernandes Barbosa _________________________________________________________ 98 


