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Aos dezessete (17) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas e 1 
dezesseis minutos (14h16min), na Sala do Google Meet https://meet.google.com/cgv-mcmu-quv, 2 
reuniram-se os membros da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal de 3 
Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência do Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa, Pós-4 
Graduação e Inovação da UFCAT, Profº Dr. Jose Júlio de Cerqueira Pituba. Na oportunidade, 5 
compareceram os seguintes Conselheiros: Coordenador de Pesquisa da UA de Biotecnologia, Prof. 6 
Dr. Anderson Luiz Ferreira; Coordenador do PPG em Ciências Exatas e Tecnológicas Prof. Dr. 7 
André Carlos Silva; Vice-Coordenadora do PPG em Educação Profa. Dra. Maria Marta Lopes 8 
Flores; Vice-Coordenador de Pesquisa da UA de Engenharias Prof. Dr. Deivid Marques Nunes; 9 
Vice-Coordenador do PPG em Engenharia Civil Prof. Dr. Wellington Andrade da Silva; 10 
Coordenador do PPG em Geografia Prof. Dr. Idelvone Mendes Ferreira; Coordenadora do PPG em 11 
Engenharia de Produção, Profa. Dra. Núbia Rosa da Silva Guimarães; Coordenador do PPG em 12 
Gestão Organizacional, Prof. Dr. Vagner Rosalem; Coordenadora do PPG em Estudos da 13 
Linguagem, Profa. Dra. Viviane Cabral Bengezen; Coordenador do PPG em Modelagem e 14 
Otimização, Prof. Dr. Marcos Napoleão Rabelo; Coordenador de Pesquisa da UA de Geografia, 15 
Prof. Dr. Ronaldo da Silva; Coordenadora do PPG Profissional em História, Profa. Dra. Lilian 16 
Marta Grisólio; Coordenador da Biblioteca Setorial de Catalão, Márcio Luiz Fernandes Barbosa. 17 
Compareceram também: Profa. Dra. Renata Alessandra Evangelista. A Coordenadora de pesquisa 18 
da UA de Letras e Linguística, Profa. Dra. Maria Helena de Paula, justificou a ausência. O 19 
presidente Profº Dr. Jose Júlio de Cerqueira Pituba iniciou agradecendo a presença de todos e 20 
perguntou se todos concordam de a reunião ser gravada. Após consentimento de todos, eu, Luana 21 
Duarte Silva, secretária da reunião, iniciei a gravação da mesma. Enquanto não há quórum, o 22 
Presidente inicia a reunião apenas com os informes; dá as boas-vindas a Wellington Andrade da 23 
Silva, que assumiu recentemente a Vice-Coordenação do PPG em Engenharia Civil, a Deivid 24 
Marques Nunes, que assumiu a Vice-Coordenação de Pesquisa da FENG, e a Lilian Marta Grisólio, 25 
que assumiu o PPG Profissional em História. Em seguida, passa para os informes, informa que a 26 
PROPESQ está recebendo até dia 05/10/2021 artigos em língua inglesa para revisão, dentro do 27 
Projeto InterPós, fase 2, em conformidade com o processo 23070.021314/2021-51; pontua que já 28 
recebemos um artigo que foi encaminhado para o trâmite de revisão; pede ampla divulgação no 29 
programa, pois se trata de fluxo contínuo. O presidente passa a palavra para a convidada, Profa. 30 
Dra. Renata Alessandra Evangelista, que participa da reunião para divulgar a certificação e a 31 
filiação da UFCAT na Rede de Iberoamericana de Universidades Promotoras de Saúde (RIUPS). A 32 
professora Renata agradece a oportunidade e inicia esclarecendo que Universidade Promotora de 33 
Saúde (UPS) é a Instituição de Ensino Superior que investe em Promoção da Saúde no nível 34 
institucional, local, regional e global. E, enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão, 35 
contribui para promoção de conhecimento e práticas relacionadas ao bem estar e qualidade de vida; 36 
é uma rede que conta com mais de oitocentas (800) universidades credenciadas; movimento que 37 
iniciou na década de 1980 e continua em crescimento; o Brasil tem a Rede Brasileira de 38 
Universidades Promotoras de Saúde, com já vinte e cinco (25) universidades credenciadas, de 39 
modo que a UFCAT é a vigésima sexta; a UPS tem como premissas: adotar um modelo 40 
institucional de cultura de promoção da saúde e de ambiente sustentável para trabalhar, viver e 41 
aprender; assumir ser um lugar onde os cidadãos e os líderes do futuro são formados; arrogar um 42 
papel de liderança na promoção da saúde, incluindo-a nos currículos escolares; liderar o 43 
desenvolvimento de políticas públicas saudáveis a nível local, regional e global para criar e manter 44 
um ambiente saudável que apoie a aprendizagem, o trabalho e a vida; articular uma visão 45 
partilhada para a promoção da saúde; influenciar os líderes institucionais com o conceito de "saúde 46 
para todos" e "desenvolvimento sustentável"; envolver os estudantes na defesa dos conceitos de 47 
promoção da saúde, mobilizando-os para se envolverem na vida universitária e para assumirem a 48 
responsabilidade pela sua própria saúde e bem-estar; adotar uma perspectiva a médio e longo prazo 49 
na incorporação da promoção da saúde na vida institucional; atribuir recursos e empenha-se em 50 
ações de promoção da saúde institucional e individual; incorporar a promoção da saúde nos planos 51 
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estratégicos institucionais; criar conhecimentos individuais e institucionais sobre escolhas e 52 
ambientes saudáveis; aceitar a responsabilidade de encorajar a investigação em promoção da 53 
saúde, partilha de resultados e melhores práticas. Renata informa que com a filiação e certificação 54 
da UFCAT, a consolidação se dá, inicialmente, a partir de um fundamento de um binômio 55 
indissociável entre educação e saúde, onde se pode incluir letramento e saúde, capacitação; se 56 
utiliza do conhecimento como um instrumento para que, se possível, colocar em prática a 57 
construção da identidade como promotora de saúde, de modo que conhecimento e prática sejam 58 
adaptados e de acesso a todos; estabelece prioridades que tem como características relacionais, de 59 
pertencimento e da própria identidade, e individuais: de autonomia, individualidade e integridade. 60 
Dessa forma, Renata pontua que se começa com a socialização da ideia a partir do envolvimento 61 
de docentes, não docentes e estudantes; com a criação de um grupo coordenador da proposta com a 62 
participação de docentes, técnicos administrativos, estudantes e terceirizados que acreditam que é 63 
possível fazer Promoção da Saúde com e na comunidade acadêmica; e com a formação do grupo 64 
semente composto por docentes, não docentes, estudantes na defesa dos conceitos de promoção da 65 
saúde (Educação e Saúde por pares), mobilizando-os para se envolverem na vida universitária e 66 
assumirem a responsabilidade pela sua própria saúde e bem-estar. Após, esta apresentação da UPS, 67 
para divulgação da filiação e da certificação da UFCAT na RIUPS, Renata solicita que este informe 68 
seja divulgado entre os pares e convida os interessados a procurarem por ela para fazerem parte 69 
desse Grupo de Trabalho na UFCAT. O Presidente da Câmara parabeniza o trabalho das pessoas 70 
responsáveis por essa filiação e certificação e solicita a apresentação para disponibilizar 71 
oficialmente entre os membros da CPPGI/UFCAT. Renata informa que fará o envio para a 72 
PROPESQ e que a intenção com essa apresentação é já formar esse grupo de trabalho, a fim de 73 
iniciar no semestre 2021/1, setembro, as atividades junto com a comunidade. Júlio passa a palavra 74 
para o conselheiro Márcio para explicar como está o encaminhamento da criação da Biblioteca 75 
Digital de Teses e Dissertações (BDTD) na UFCAT. Márcio agradece o empenho da PROPESQ, 76 
nas pessoas dos professores Julio e Grenissa, e do CERCOMP para a criação do BDTD; pontua 77 
que sua criação envolve questões diversas, tal como o vínculo que ainda se mantém dos PPGs à 78 
UFG, a migração das teses e dissertações dos cursos da Regional Catalão no BDTD da UFCAT, 79 
espaço para alocar esses arquivos; Márcio informa que até o momento são oitocentos e quatorze 80 
(814) teses e dissertações; informa que ainda se usa a BDTD da UFG e o espaço de data center da 81 
UFG, porque a UFCAT ainda não tem, assim como não tem pessoal para desempenhar o trabalho 82 
de migração; informa que aguarda atendimento de demanda de bolsista para auxiliar nesse 83 
processo de migração. Julio agradece os esclarecimentos e reforça que falta não só recurso de 84 
pessoal mas também de infraestrutura, por isso que a PROPESQ solicitou ao CERCOMP/UFG 85 
espaço no data center até o da UFCAT estar em operação; informa ainda da reunião com a PRPG 86 
na semana próxima e estima que haverá mais demandas para a PROPESQ assim que acabar o 87 
período do coleta na SUCUPIRA. Não havendo quórum, o presidente da Câmara agradece a 88 
presença e participação de todos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quatorze 89 
horas e quarenta e dois minutos (14h42min) e eu, Luana Duarte Silva, Secretária da Pró-Reitoria 90 
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 91 
assinada por mim e pelos conselheiros presentes,  _______________________________________  92 
Presidente: José Júlio de Cerqueira Pituba _____________________________________________  93 
Conselheiros: 94 
Anderson Luiz Ferreira  ____________________________________________________________  95 
André Carlos Silva ________________________________________________________________  96 
Maria Marta Lopes Flores __________________________________________________________  97 
Deivid Marques Nunes_____________________________________________________________  98 
Wellington Andrade da Silva ________________________________________________________  99 
Idelvone Mendes Ferreira __________________________________________________________  100 
Núbia Rosa da Silva Guimarães ______________________________________________________  101 
Vagner Rosalem __________________________________________________________________  102 
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Viviane Cabral Bengezen ___________________________________________________________  103 
Marcos Napoleão Rabelo ___________________________________________________________  104 
Ronaldo da Silva _________________________________________________________________  105 
Lilian Marta Grisólio ______________________________________________________________  106 
Márcio Luiz Fernandes Barbosa _____________________________________________________  107 


