ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE AGOSTO DE 2017
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Aos dezessete (17) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e vinte e sete
minutos (14h27min), na Sala de Reuniões (sala 104) do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-graduação
da UFG/Regional Catalão, reuniram-se os membros da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação
da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência da Coordenadora de Pesquisa e Pósgraduação da Regional Catalão, Profª. Drª. Maria Helena de Paula. Na oportunidade, compareceram os
seguintes Conselheiros: Stella Jacyszyn Bachega, subcoordenadora do PPG – Mestrado em Engenharia
de Produção; Luciana Borges, coordenadora do PPG – Mestrado em Estudos da Linguagem, Jalles
Franco Ribeiro da Cunha, subcoordenador do PPG – Mestrado Profissional em Ensino de Física;
Magda Valéria da Silva, coordenadora do PPG – Mestrado em Geografia; Paulo César Inácio,
coordenador do PPG – Mestrado em História; Tânia Maria Nunes Gonçalves, coordenadora do PPG –
Mestrado em Matemática; Celso Vieira Abud, coordenador do PPG – Mestrado em Modelagem e
Otimização; Vanessa Nunes Alves, coordenadora do PPG – Mestrado em Química; Anderson Luiz
Ferreira, coordenador de pesquisa da UAE de Biotecnologia; Rita Tatiana Cardoso Erbs,
subcoordenadora de pesquisa da UAE de Educação; Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, coordenador
de pesquisa da UAE de Física; André Vasconcelos da Silva, coordenador de pesquisa da UAE de
Gestão e Negócios; Luzia Márcia Resende Silva, coordenadora de pesquisa da UAE de História e
Ciências Sociais; João Batista Cardoso, coordenador de pesquisa da UAE de Letras e Linguística;
Marcos Napoleão Rabelo, coordenador de pesquisa da UAE de Matemática e Tecnologia. Os
conselheiros Ed Carlo Rosa Paiva, Heber Martins de Paula, Maria José dos Santos, Rafael de Ávila
Rodrigues e Ulysses Rocha Filho justificaram suas ausências. Enquanto aguardava o quorum
regimental, a Presidente passou alguns informes sobre o 14º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão
(CONPEEX) que acontecerá na Regional Goiânia no período de 16 a 18/10/2017 e sobre os alunos que
deverão, obrigatoriamente, apresentar trabalho no referido evento. Informou que alunos bolsistas e
voluntários do Programa Bolsas de Licenciatura (PROLICEN) que forem apresentar trabalho no 3º
CONPEEX, na Regional Catalão, não precisarão apresentar no 14º CONPEEX, mas deverão
digitalizar o certificado e enviar à secretaria do PROLICEN (aos cuidados do servidor Fábio),
solicitando dispensa da apresentação. Informou sobre editais abertos: IV Prêmio SBPC/GO de
Popularização da Ciência 2017 e edital de Bolsas do CNPq. A discussão se estendeu até que, havendo
quórum, a presidente iniciou oficialmente a sessão, esclarecendo dúvidas sobre o Sistema Integrado
de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da Pós-graduação. A conselheira Luciana afirmou que
houve perdas de dados na migração para o novo sistema. A presidente da reunião informou que será
publicado um edital para professor visitante e que os programas deverão manifestar interesse em
receber professores estrangeiros até o dia 21/08/2017. Discutiram sobre o edital de professor visitante,
que está em fase final de elaboração. Sugeriu aos conselheiros elaborar um memorando em nome desta
Câmara, questionando à PRPG, à PRODIRH e à Reitoria sobre a distribuição das vagas para o referido
edital. Passou um esboço do memorando para que os conselheiros complementem o documento até o
final da reunião. Ressaltou que solicitou ao Diretor da Regional Catalão, Thiago Jabur Bittar, que
intervenha junto aos órgãos acima citados para que haja mais vagas para a Regional Catalão. Solicitou
inclusão de pauta para indicar o nome de um representante na Câmara Superior de Pesquisa e PósGraduação (CSPPG) que precisa ser deliberado nesta reunião, sendo a inclusão aceita como último
ponto da pauta. Passou ao segundo ponto da pauta, aprovação da ata do dia 22/06/2017. Após as
discussões, não havendo correção a fazer, colocou a ata em votação, sendo a mesma aprovada com
treze (13) votos favoráveis e duas (2) abstenções. Passou ao terceiro ponto da pauta – processos de
afastamento para cursar pós-graduação Stricto Sensu. Iniciou com o processo 23070.009679/2017-21,
que trata da solicitação de afastamento do professor Moisés Fernandes Lemos, para realizar Estágio
Pós-Doutoral em Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), no período de
11/09/2017 a 10/09/2018. Falou das exigências legais para concessão da licença e resumiu o parecer
favorável ao afastamento, do qual foi a relatora. Passou a palavra ao interessado, que estava presente à
reunião, que explicou que o afastamento foi exigência da própria UNICAMP. Após os devidos
esclarecimentos, abriu para discussão e a seguir, colocou o parecer em votação, sendo este aprovado
por unanimidade. Disse, ainda, que o Departamento Pessoal informou que não há óbice quanto à
contratação de professor substituto no que trata este processo. Passou à análise do processo
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23070.009944/2017-71, que trata da solicitação de afastamento da professora Aline Gonçalves dos
Santos, para cursar Doutorado em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Uberlândia
(UFU), no período de 01/10/2017 a 01/03/2020. Fez um resumo do seu parecer favorável ao
afastamento solicitado e informou que, segundo o Departamento Pessoal, não há a possibilidade de
contratação de professor substituto. Após as discussões, colocou o parecer em votação, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade. Passou à análise do processo 23070.009270/2017-12, que trata da
solicitação de afastamento do técnico administrativo – analista de tecnologia da informação – Luiz
Fernando Elias Martinez, para cursar Doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas, no período de
12/09/2017 a 11/09/2020, na Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás, na cidade de
Catalão/GO. Fez um resumo do seu parecer favorável ao afastamento e disse que o servidor cumpre
todos os requisitos. Após as discussões, colocou o parecer em votação, sendo este aprovado por
unanimidade. Dando prosseguimento, a presidente da reunião passou à deliberação do novo
representante desta Câmara nas reuniões da CSPPG a partir desse mês. Explicou que esta é uma nova
vaga, decorrente do aumento de programas de mestrado/doutorado na Regional Catalão, conforme
artigo 36 do estatuto da UFG, que prevê também, em seu artigo 28, inciso V, que coordenador de
pesquisa e pós-graduação pode ser membro da CSPPG. Informou que tem havido rodízio de áreas nas
representações, que atualmente estão ocupadas pelas áreas de Ciências Exatas (Mestrado em Química),
Engenharias (Mestrado em Engenharia de Produção), Ciências Sociais Aplicadas (Mestrado em Gestão
Organizacional) e Ciências Humanas (Mestrado em Educação). Sugeriu que nova vaga seja ocupada
pelo conselheiro da área de Letras ou de Saúde. Os conselheiros da área de Letras alegaram
impossibilidade decorrente de excesso de atividades já assumidas por ambos. Após as discussões, a
representação ficou com a Coordenação de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de
Biotecnologia. A presidente voltou à discussão do memorando questionando a distribuição de vagas
para o edital de professor visitante. Leu mais uma vez o texto, colocou em votação, ficando o mesmo
aprovado por unanimidade. No último ponto da pauta (Outros), a conselheira Luciana destacou a
quem tem edital aberto do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), que está havendo grande
quantidade de recém-doutores desempregados, os quais estão com o currículo lattes bastante elevado,
pois estão fazendo pós-doutorados seguidamente. A presidente da reunião ressaltou a importância de
bolsistas PNPD nos Programas de Pós-graduação, uma vez que eles poderão contribuir nas aulas, em
coorientação e no incremento das publicações qualificadas. A presidente solicitou que os programas de
pós-graduação mantenham as novas resoluções no site e também as antigas, caso o programa ainda
tenha aluno regido por elas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e
trinta e seis minutos (15h36min) e eu, Tânia Maria Tartuci, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.
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