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Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze as 14h03min, no Miniauditório
Congadas da UFG/Regional Catalão reuniram-se os membros da Câmara Regional de Pesquisa e PósGraduação da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência da Coordenadora de
Pesquisa e Pós-Graduação, Profª. Drª. Maria Helena de Paula. Na oportunidade, compareceram os
seguintes Conselheiros: Carmem Lúcia Costa, coordenadora do Programa de Pós-Graduação –
Mestrado em Geografia; Celso Vieira Abud, coordenador do Programa de Pós-Graduação – Mestrado
em Modelagem e Otimização; Claudia Tavares do Amaral, coordenadora de pesquisa da Unidade
Acadêmica Especial (UAE) de Educação; Getúlio Nascentes da Cunha, coordenador do Centro de
Documentação e Pesquisa; Grenissa Bonvino Stafuzza, coordenadora do Programa de Pós-Graduação
– Mestrado em Estudos da Linguagem; Idelvone Mendes Ferreira, subcoordenador de pesquisa da
UAE de Geografia em substituição a Rafael de Ávila Rodrigues; Jalles Franco Ribeiro da Cunha,
subcoordenador do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Física em substituição a Mauro
Antônio Andreata; Lillian Jordânia Batista Franczak, coordenadora da Biblioteca Seccional; Luciana
Borges, coordenadora de pesquisa da UAE de Letras e Linguística; Luciana Melo Coelho,
coordenadora do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Química; Márcia Pereira dos Santos,
coordenadora do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em História; Paulo Eduardo Gonçalves de
Assis, coordenador de pesquisa da UAE de Física e Química; Rogério Santana Peruchi, coordenador
de pesquisa da UAE de Engenharia; Thiago Alves de Queiroz, coordenador de pesquisa da UAE de
Matemática e Tecnologia e Wolney Honório Filho, coordenador do Programa de Pós-Graduação –
Mestrado em Educação. O conselheiro Rayne Mesquita de Rezende justificou sua ausência. Estava
presente à reunião, com direito a voz, o professor Marcelo Henrique Stoppa, coordenador de Inovação,
Transferência e Tecnologia (CITT). No horário estipulado na convocatória, a Presidente iniciou a
reunião passando alguns informes sobre pós-graduação e informou que o prazo para os Programas de
Pós-Graduação stricto sensu enviem os dados referentes ao ano de 2013, corrigidos, na Plataforma
Sucupira, é até o dia de 18/12/2015; reforçou a solicitação do Pró-Reitor de Pós-Graduação, via e-mail,
para que os coordenadores dos Programas de Pós-Graduação da Regional, realizem o preenchimento
de dados no formulário que está disponibilizado no Google docs. Fez um resumo sobre alterações mais
significativas da nova resolução dos cursos de pós-graduação da UFG, ainda em discussão na Câmara
Superior de Pesquisa e Pós-graduação (CSPPG). O conselheiro Idelvone Mendes lembrou que o
Programa de Mestrado em Geografia recebeu nota três (3) em estrutura física e perguntou qual será a
contrapartida da instituição, uma vez que a reitoria e a direção á época assinou documento se
comprometendo a atender as exigências da visita in loco. A presidente da reunião disse que deve levar
este problema às instâncias superiores, pois na Regional não há recursos para o que apresentou o
conselheiro – obras. Sugeriu que o PPG – Mestrado em Geografia faça um relatório e apresente
imediatamente à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e à Reitoria. A conselheira Carmem Costa
argumentou que aumentam o nível de cobranças e exigências, mas que ela acha justo cobrar a
contrapartida da instituição. A presidente da reunião se prontificou a pensar junto ao PPG como
elaborar esse documento. Informou que o doutorado em Ciências Exatas e Tecnológica foi referendado
na reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) dia 04/12/2015. Falou de
sua participação no Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (ENPROP) que
ocorreu nos dias 18 a 20/11, em Goiânia. Passou alguns informes da Coordenação de Pesquisa e
comentou sobre os eventos aqui realizados nesse ano de dois mil e quinze. O conselheiro Wolney
Honório informou que terminou o processo seletivo do Mestrado em Educação e que em decorrência
do edital de professor visitante, que teve quatro candidatos e todos reprovados, um dos candidatos está
fazendo postagens inverídicas com seu nome e sua foto e disse que já enviou a denúncia à Polícia
Federal para as providências cabíveis. A presidente da reunião informou que em relação ao edital de
professor visitante, se a documentação estiver toda correta e se mantiver o discutido na CSPPG, a
Regional Catalão ficará com quatro vagas, sendo duas delas para o Mestrado em Geografia e que não
havendo imprevistos, o resultado deverá ser publicado no dia 07/01/2016. A seguir passou a palavra ao
professor Marcelo Henrique Stoppa que fez uma retrospectiva das ações da CITT, desde que assumiu
sua coordenação, e da coordenação da Athenas que passou de incubadora de empresas a Centro de
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Empreendedorismo e Incubação de Empresas, as quais trabalham juntas. Fez um histórico sobre a
captação de recursos da Athenas, que, desde sua implantação, captou um total de quatrocentos e vinte e
seis mil, seiscentos e vinte e sete reais (R$ 426.627,00) em recursos. Disse que estão envidando
esforços junto ao governo do estado para implantação de um polo tecnológico em Catalão e que estão
reivindicando a doação de uma área para agregar núcleos de pesquisa, para todas as áreas de
conhecimento. Salientou que é importante conseguir verbas oriundas da iniciativa privada, frente à
dificuldade em receber verba do MEC para fomento à pesquisa. O conselheiro Idelvone Mendes falou
que na UAE de Geografia, principalmente no Bacharelado, estão pensando em abrir um escritório
modelo para realização de estágios não obrigatórios e prestação de serviços, cuja procura está grande.
A presidente da reunião solicitou que cada pesquisador preencha o formulário no Google Docs, com
informações sobre os projetos de pesquisa, não estabelecendo para isso um prazo. Informou o
cronograma de reuniões desta Câmara Regional para o ano letivo de dois mil e dezesseis. Com o
quórum alcançado desde as 14h15min a presidente da sessão iniciou a pauta deliberativa da tarde, com
a aprovação da ata do dia 19/11/2015 que, após as correções, foi colocada em votação e ficou aprovada
com duas abstenções. Na sequência, a presidente da reunião deu início ao terceiro ponto da pauta,
explicando que teve dúvidas quanto ao processo de curso de pós-graduação lato sensu que seria
discutido e o retirou da pauta do dia. Disse que fez uma consulta a respeito e, chegando a resposta até o
próximo dia 16, aprovará em ad referendum desta Câmara e o encaminhará ao Conselho Gestor na
próxima quarta-feira. O conselheiro Idelvone Mendes disse que é preciso criar uma política para que
os cursos de pós-graduação lato sensu deem uma contrapartida financeira maior à Regional, ainda que
seja para a aquisição de livros pela Biblioteca Seccional. A presidente da reunião concordou com o
conselheiro Idelvone Mendes e disse que este é um dos pontos entre os quais teve dúvidas. Disse que
entende que a prestação de contas final do curso deveria ser aprovada nesta instância e não somente na
Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD). Seu questionamento à PRPG é se pode ser feito o
parecer aprovando o curso, mas evidenciando que ao final do mesmo, os relatórios constando os
investimentos realizados, sejam retornados a esta Câmara antes de serem enviados à PROAD. Dando
início ao quarto ponto da pauta, a presidente da reunião convidou o conselheiro Getúlio Nascentes da
Cunha para relatar o seu parecer, acerca da solicitação de afastamento da professora Maria Rita de
Cássia Campos para cursar estágio pós-doutoral em Plant Sciences Program at EMSL and PNNL, na
Pacific Northwest National Laboratory, em Richland, Washington/EUA, no período de 01/02/2016 a
31/01/2017, conforme consta no processo 23070.011912/2015-73. O conselheiro leu o seu parecer e,
ao final das suas considerações, declarou ser favorável à licença da professora. Após as discussões, a
presidente da reunião colocou em votação o parecer do relator, que foi aprovado por unanimidade. Na
sequência, a presidente da reunião convidou o conselheiro Celso Vieira Abud para ler seu parecer
acerca da solicitação de afastamento da professora Grenissa Bonvino Stafuzza para cursar Estágio PósDoutoral em Linguística, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
em Belo Horizonte, no período de 06/04/2016 a 06/03/2017, conforme consta no processo
23070.012615/2015-45. O conselheiro leu o seu parecer e, ao final das suas considerações, declarou
ser favorável à licença da professora. Em discussão, o conselheiro Idelvone Mendes Ferreira observou
que as datas da licença são divergentes, sendo que no parecer o período é de um (1) ano, mas no
pedido da requerente é de onze (11) meses e um (1) dia. A presidente da reunião solicitou que essa
divergência conste na ata e que a licença, se aprovada, será até o dia 05/04/2017, perfazendo um ano,
portanto, conforme consta no parecer do relator. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por
unanimidade com a ressalva quanto ao fim da licença. Na sequência, passou à prorrogação de
afastamento do professor Frederico Gemésio Lemos para cursar Doutorado em Ecologia e
Conservação de Recursos Naturais, na Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia/MG,
processo 23070.012294/2012-36. A presidente da reunião explicou que a documentação está correta,
porém a carta da orientadora diz que a prorrogação é até o dia 28/08/2016. Disse que tentou entrar em
contato com o professor para que o mesmo acrescentasse nova documentação, sem sucesso, por ele
estar na zona rural, sem comunicação. Explicou que, no processo, constam três datas diferentes, para
as quais somente ele poderia apresentar o documento de esclarecimento. Após a explicação, leu o seu
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parecer, favorável à prorrogação da licença, com a recomendação de que o solicitante anexe ao
processo documentos com a data de prorrogação terminando em 06/06/2016, data que consta na
certidão de ata do departamento de lotação do professor, com a retificação das folhas 60 e 61. Assim,
colocou em votação o seu parecer como relatora, com a data de término da prorrogação em
06/06/2016, o qual ficou aprovado com uma abstenção. Esgotada a pauta, a presidente da reunião
informou que foram aprovados calendários de reposição de aulas diferentes para cada Regional da
UFG. Disse que o Coordenador de Graduação solicitou que ela fizesse uma consulta para que esta
Câmara se posicionasse sobre a questão do CONPEEX acontecer em dias letivos ou não. Explicou que
sendo dia letivo os espaços da Regional serão destinados, preferencialmente, à realização do
CONPEEX, não podendo ser aplicada nenhuma prova, o que foi referendado pelos conselheiros.
Agradeceu a colaboração da conselheira Grenissa Bonvino que está se despedindo da Câmara,
assumindo, doravante, em seu lugar a Professora Luciana Borges. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às 16h08min e eu, Tânia Maria Tartuci, lavrei a presente ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. _______________________
Presidente do Conselho: Maria Helena de Paula
Conselheiros:
Carmem Lúcia Costa
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Idelvone Mendes Ferreira
Jalles Franco Ribeiro da Cunha
Lillian Jordânia Batista Franczak
Luciana Borges
Luciana Melo Coelho
Márcia Pereira dos Santos
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis
Rogério Santana Peruchi
Thiago Alves de Queiroz
Wolney Honório Filho

