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

FEDERAL DE CATALÃO, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE OUTUBRO DE 2021 

Aos vinte e um (21) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas e nove 1 

minutos (14h09min), na Sala do Google Meet meet.google.com/fut-yfpx-sot, reuniram-se os membros 2 

da 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: 5 

Coordenadora do PPG em Educação, Profa. Dra. Dulcéria Tartuci; Coordenador do PPG em Gestão 6 

Organizacional, Prof. Dr. Vagner Rosalem; Coordenador do PPG em Geografia, Prof. Dr. Idelvone 7 

Mendes Ferreira; Coordenador do PPG Profissional em Matemática, Prof. Dr. Fernando da Costa 8 

Barbosa; Coordenador do PPG em Modelagem e Otimização, Prof. Dr. Marcos Napoleão Rabelo; 9 

Coordenador do PPG em Ciências Exatas e Tecnológicas Prof. Dr. André Carlos Silva; Coordenador do 10 

PPG Profissional em Ensino de Física, Prof. Dr. Denis Rezende de Jesus; Coordenador do PPG em 11 

Química, nível mestrado, Prof. Dr. Leonardo Santos Andrade; Coordenadora do PPG em Engenharia de 12 

Produção,  Profa. Dra. Núbia Rosa da Silva Guimarães; Coordenador do PPG em Engenharia Civil, Prof. 13 

Dr. Ed Carlo Rosa Paiva; Coordenador de Pesquisa da UA de Biotecnologia, Prof. Dr. Anderson Luiz 14 

Ferreira; Coordenador de Pesquisa da UA de Física, Prof. Dr. Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos; Vice-15 

Coordenadora de Pesquisa da UA de Letras e Linguística, Profa. Dra. Luciana Borges; e  o diretor da 16 

Biblioteca da UFCAT, Márcio Luiz Fernandes Barbosa. O presidente Prof. Dr. Jose Júlio de Cerqueira 17 

Pituba iniciou agradecendo a presença de todos e perguntou os presentes se estão de acordo com reunião 18 

ser gravada. Após consentimento de todos, eu, Ismael Ferreira Rosa, secretário da reunião, iniciei a 19 

gravação. Havendo quórum, o Presidente inicia a reunião com os informes, alertando que há três pedidos 20 

de inclusão de pauta para posterior aprovação: o primeiro da presidência da reunião referente à aprovação 21 

ad referendum do processo de criação do curso lato sensu de Tratamento de Minérios, e os outros dois, 22 

indicados pelo conselheiro Prof. André Carlos, concernentes às datas de fechamento de demandas da 23 

PROPESQ e à política de Inovação e da Gestão do Núcleo de Inovação da UFCAT. No primeiro informe, 24 

Prof. Júlio dá as boas-vindas aos novos conselheiros que passam a integrar a CPPGI: Prof. Petrus 25 

Henriques, coordenador de Pesquisa da UA de Física e Prof. Antonio Nilson Zamuner, diretor de 26 

Inovação da PROPESQ.  Por conta da cessão do prof. Almir Vieira Silva, que era o diretor de Inovação, 27 

ao Ministério da Agricultura da União, o Prof. Antonio, da UA de Engenharias, passa a ocupar a função 28 

de diretor de Inovação e se apresenta aos conselheiros, agradecendo o convite para assumir tal função e 29 

se colocando à disposição para os trabalhos e diálogos a serem desenvolvidos. O presidente retoma a 30 

palavra e passa ao segundo informe referente aos diplomas de pós-graduação. Ele ressalta que em 31 

reuniões entre a PROPESQ, a PRPG/UFG, o CGA da PROGRAD/UFG e o CERCOMP/UFG, além da 32 

UFJ e a DTI/UFCAT, foi discutida a migração do SIGAA. Tal migração trouxe algumas consequências 33 

para a graduação, pós-graduação, como a pesquisa também, dentre eles, no módulo stricto sensu e 34 

diploma, a impossibilidade de Goiânia acompanhar os processos de diplomação do cursos de pós-35 

graduação da UFCAT. Então, a PROPESQ, adiantando os problemas vindouros, reuniu-se com a 36 

Reitoria/UFCAT, a PROGRAD/UFCAT e o DAA da PROGRAD/UFCAT e após algumas tratativas foi 37 

criado um Setor de Registro e Expedição de Diplomas com dois servidores da PROGRAD/UFCAT, 38 

vinculado ao DAA. Esses dois servidores, bem como mais dois servidores da PROPESQ já tiveram um 39 

primeiro treinamento de uma sequência de outros que serão realizados pela PRPG/UFG, 40 

CERCOMP/UFG e CGA/UFG. O presidente ainda destaca que a Reitoria/UFCAT, em conjunto à 41 

PROPESQ, solicitou à Procuradoria Federal (PF) a emissão de um parecer sobre a legalidade da emissão 42 

de diplomas pela UFCAT, sendo que até o momento não foi obtida uma resposta. Também a PROPESQ 43 

solicitou um parecer à Diretoria de Avaliação (DAV) e ao Centro de Gestão e Acompanhamento de 44 

Avaliação (CGAA) da CAPES acerca da emissão de diplomas e das consequências decorrentes da 45 

migração do PPGs. Como resposta, a DAV, consultando o DTI da CAPES, enviou um parecer indicando 46 

uma altíssima possibilidade de perda de dados se a migração for realizada neste momento, ficando a 47 

critério da UFCAT a decisão de migrar ou não os programas. Diante deste parecer, a PROPESQ solicitou 48 

um posicionamento da Reitoria/UFCAT, deixando evidente a indicação da Pró-Reitoria de que não seria 49 

prudente realizar a migração, considerando o alto risco da ação. A Reitoria/UFCAT também entendeu e 50 

acatou esta indicação da PROPESQ e foi respondido à CAPES que a UFCAT não realizaria a migração 51 

meet.google.com/fut-yfpx-sot


neste momento. Sendo assim, a migração possivelmente somente ocorrerá quando houver finalizada a 52 

avaliação quadrienal dos programas, inclusive com as notas de recurso. Com relação à questão dos 53 

diplomas, a CAPES respondeu que primeiro deveria ocorrer a migração dos PPGs nos sistemas, pois 54 

assim é enviado ao Conselho Nacional de Educação (CNE), ligado ao MEC, e posteriormente se faz a 55 

transferência da diplomação para a UFCAT. Todavia, por se tratar de um caso atípico, foi sugerido que 56 

a UFCAT consultasse a Procuradoria Federal. Novamente a consulta foi realizada, e está sendo 57 

aguardado um parecer de tal procuradoria. O presidente então evidencia que a situação atual de diplomas 58 

na UFCAT é a seguinte: para processos de diplomas autuados antes do processo de migração do sistema 59 

SIGAA para o domínio UFCAT e nos quais não houve a necessidade de incluir novas documentações, a 60 

gestão e tramitação continuam pela UFG, e para os novos processos está sendo aguardada a resposta da 61 

PF para o resguardo jurídico de emissão de diplomas via UFCAT. O terceiro informe concerne à política 62 

de inovação, conforme processo 23070.044290/2021-16. Prof. Júlio apresenta que, não obstante neste 63 

período de transição todas as resoluções serem válidas para a UFCAT, a inovação, quando da publicação 64 

da portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) 5.109 de 16 de agosto de 2021, 65 

versando sobre as áreas prioritárias e quais eram as políticas de investimento, não pode mais contar com 66 

a política da UFG. Foi então necessário criar a própria política da UFCAT, além de também ser 67 

indispensável contar com um próprio Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), cuja criação demanda uma 68 

política de inovação aprovada internamente. Nesse sentido, diante da premência da instituição de tal 69 

política, mediante o processo 23070.025723/2021-26, enviado em maio de 2021, foi solicitada aos chefes 70 

das unidades e coordenadores de pesquisa que reunissem contribuições de suas unidades para o esboço 71 

de resolução que estava sendo desenhado sobre a política de inovação da UFCAT. Com as devolutivas 72 

das unidades e pela força das duas necessidades, a portaria do MCTI e a criação do NIT, era urgente a 73 

aprovação, ainda que temporariamente, de tal política, levando o CONSUNI a avocar para si a apreciação. 74 

Sendo assim, esta política está aprovada enquanto uma resolução provisória até que o Regimento da 75 

Universidade esteja aprovado e as instâncias de deliberação estejam em funcionamento, quando então 76 

esta minuta seguirá seu trâmite normal de discussões pela Câmara, pelo Conselho das Câmaras e 77 

Conselho Universitário. O presidente salienta que tal política foi respaldada no marco legal da inovação, 78 

seguindo as diretrizes do TCU, visando potencializar a UFCAT para que sua implantação esteja em 79 

consonância com as oportunidades que virão de vários ministérios da União. Na sequência, a palavra é 80 

passada às diretorias da PROPESQ para que transmitam seus informes. Profa. Grenissa Bonvino 81 

Stafuzza, Diretora Pro Tempore de Pós-graduação notifica sobre os trabalhos da Comissão de Pós-82 

Graduação, destacando que já foi finalizada a resolução geral de Pós-Graduação Stricto Sensu, bem como 83 

a resolução de ações afirmativas. Atualmente, a comissão está trabalhando na resolução geral dos cursos 84 

de pós-graduação lato sensu. Na oportunidade, ela agradece aos membros integrantes da comissão, 85 

destacando o empenho e dedicação do grupo. Em seguida, Prof. Thiago Alves de Queiroz, Diretor Pro 86 

Tempore de Pesquisa, relata sobre os trabalhos da Comissão de Pesquisa, evidenciando que a resolução 87 

geral de pesquisa já foi finalizada, após as devolutivas das unidades acadêmicas. Igualmente, 88 

conseguiram finalizar as orientações para cadastro e alterações de projeto no SIGAA e as diretrizes para 89 

a criação de grupo de pesquisa. O diretor também faz referência à realização do III Seminário do 90 

Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação (PROIP), ocorrido em 91 

20/10/2021, destacando o sucesso do evento e o fato de ter sido totalmente conduzido pela UFCAT, 92 

contando inclusive com a presença de avaliadores externos do CNPq. Por fim, Prof. Antonio Nilson 93 

Zamuner, diretor de Inovação, informa que a Comissão de Inovação segue seus trabalhos, centrando 94 

agora na resolução de criação do NIT da UFCAT. Ele também alerta para os prazos do edital Centelha 95 

(https://programacentelha.com.br/go/), cujo limite de inscrição se encerra em 26/10/2021. Finalizados os 96 

informes, o presidente da Câmara então passa aos pontos da pauta. Primeiramente, são colocados em 97 

apreciação os três pedidos de inclusão de pontos de pauta. O primeiro da presidência, referente à 98 

aprovação ad referendum da oferta do curso de especialização em Tratamento de Minérios. Prof. Júlio 99 

destaca que todos os trâmites processuais foram realizados e justifica que houve a urgência da aprovação, 100 

tendo em vista que o parecer da PROAF/UFCAT foi anexado em 19/10/2021 e somente haverá outra 101 

reunião da CPPGI em dezembro. A inclusão foi aprovada com unanimidade. O segundo pedido de 102 

inclusão, concernente às datas de fechamento de demandas da PROPESQ, também foi aprovado com 103 

unanimidade. Na sequência, o conselheiro Prof. André Carlos solicita a palavra, retirando o terceiro ponto 104 

de pauta, tendo em vista que foi contemplado no terceiro informe da presidência da reunião e agradecendo 105 
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a positiva organização do III Seminário do PROIP. Aprovadas as inclusões e acatada a retirada, o 106 

presidente apresenta o primeiro ponto da pauta, relacionado ao processo 23070.045836/2021-48, para 107 

referendar a aprovação da Criação do Curso de Especialização em Educação do Campo. Ele explica que 108 

foi necessário uma aprovação ad referendum, considerando o caráter de urgência sobretudo por se tratar 109 

de curso que tem fomento e ter um curto prazo para a movimentação orçamentária do recurso 110 

disponibilizado pelo MEC. A referendação foi aprovada com unanimidade. Partindo para o segundo 111 

ponto, atinente ao processo 23070.044308/2021-71, Prof. Júlio destaca que o Regimento Nacional do 112 

Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), no âmbito da Universidade 113 

Federal de Catalão, foi reelaborado conforme o parecer do relator e aprovado ad referendum. Colocado 114 

em apreciação, a referendação é também aprovada pela unanimidade dos conselheiros. Em seguida, a ata 115 

de 17/06/2021 é colocada em votação, sendo aprovada com 2 (duas) abstenções e doze (12) votos a favor. 116 

Após, a ata de 19/08/2021 é apreciada, sendo aprovada com 2 (duas) abstenções e doze (12) votos a 117 

favor. Na continuidade, o presidente coloca em apreciação a aprovação ad referendum da oferta do curso 118 

de especialização em Tratamento de Minérios, conforme processo 23070.039823/2021-30. A 119 

homologação do referido ad referendum foi aprovada com unanimidade.  Passando para o último ponto 120 

de pauta, inserido a posteriori, o conselheiro Prof. André Carlos foi convidado pelo Prof. Júlio para 121 

esclarecer a discussão indicada. De posse da palavra, o conselheiro ressalta que está sendo de praxe vir 122 

demandas da PROPESQ com datas limites fechando no sábado ou domingo, levando, no seu caso em 123 

particular, a trabalhar fora do horário de expediente. Sendo assim, ele solicita que essas datas sejam 124 

revistas e agendadas em dias úteis. Retomando a palavra, o presidente ressalta o volume de demandas 125 

que está chegando nesse período de transição, ponderando que esses limites de datas haviam passado de 126 

fato despercebido. Todavia, destaca que na verdade a intenção de deixar esses limites para o final de 127 

semana, ao invés de deixá-los na sexta, por exemplo, é propiciar uma pequena extensão de prazo para a 128 

realização das demandas. A Profa. Grenissa reforça que realmente a questão passou despercebida, mas 129 

no intuito de garantir um prazo maior, a PROPESQ acabou deixando os limites ficarem nos finais de 130 

semana. Sendo assim, propõe que nas próximas chamadas e demandas da PROPESQ aos PPGs, os prazos 131 

possam se encerrar em dias úteis, fechando, quando for o caso, às sextas-feiras. Então, como sendo um 132 

ponto de pauta, o presidente coloca a discussão em apreciação pelos conselheiros. O conselheiro Prof. 133 

Wagner pede a palavra e expõe que compreende o posicionamento do Prof. Carlos André, pois 134 

efetivamente no formato remoto a carga de trabalho acabou por aumentar significativamente, acabando 135 

por se realizar atividades em horários que não se faria no formato presencial. Contudo, observando 136 

sobretudo os casos dos prazos terminarem nas sextas-feiras, sugere que se mantenha o limite até nos 137 

finais de semana, prevendo problemas adversos e eventuais que podem ocorrem ao longo da semana. Em 138 

último caso, a extensão para dias não úteis poderiam ser utilizados para a finalização dos trabalhos. Prof. 139 

Júlio e Profa. Grenissa retomam a palavra e ressaltam a necessidade de se deliberar sobre assunto. O 140 

conselheiro Prof. Idevolne pede a palavra e sugere como encaminhamento que a PROPESQ pondere e 141 

traga na próxima reunião da CPPGI um posicionamento para apreciação dos conselheiros. Tal proposta 142 

foi acatada e voltando a palavra ao Prof. Idevolne, o conselheiro informa que no dia anterior, em uma 143 

reunião com a área trinta e seis (36) da CAPES, agregando setenta e sete (77) coordenadores de área de 144 

PGs, foi apresentada a informação de que possivelmente somente a partir de março de 2022 é que se terá 145 

o resultado da avaliação quadrienal de 2017-2019. Em seguida, a palavra foi concedida ao conselheiro 146 

Prof. Fernando que registra a insatisfação do PROFMAT por ter recebido uma FG-02 para a coordenação 147 

institucional, ao passo que os demais PGs da UFCAT receberam FG-01, demonstrando uma 148 

diferenciação que não agradou o colegiado do programa, pois institucionalmente não há nenhuma 149 

diferença entre um coordenador de PG e um coordenador institucional de um programa de pós-graduação 150 

profissional em rede. O presidente retoma a palavra e ressalta que levará a questão à Reitoria e à 151 

PROGEP/UFCAT. O conselheiro Prof. André Carlos também pede a palavra e questiona sobre a 152 

distribuição dessas FGs, pois o PPGCET não recebeu nenhuma FG para coordenação do programa. Prof. 153 

Júlio novamente reforça que levará essas questões à Reitoria e à PROGEP/UFCAT. Nada mais havendo 154 

a tratar, o presidente agradece a presença e participação de todos e a reunião foi encerrada às quinze horas 155 

e treze minutos (15h13min) e eu, Ismael Ferreira Rosa, Secretário da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-156 

Graduação e Inovação, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos 157 

conselheiros presentes. 158 
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