
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALAO/UFG, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE 2015

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze as 14h16min, no Miniauditório
Congadas da UFG/Regional Catalão, reuniram-se os membros da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-
Graduação  da  UFG/Regional  Catalão,  para  a  reunião  em caráter  ordinário,  sob  a  presidência  da
Coordenadora de Pesquisa e  Pós-Graduação, Profª.  Drª. Maria Helena de Paula.  Na oportunidade,
estiveram presentes os seguintes Conselheiros:  Ana Maria Gonçalves, coordenadora do Programa de
Pós-graduação  Stricto  sensu  – Mestrado  Acadêmico  em Educação;  André  Vasconcelos  da  Silva,
coordenador  do  Programa  de  Pós-graduação  Stricto  sensu  –  Mestrado  Profissional  em  Gestão
Organizacional; André  Carlos  Silva,  coordenador  de  Pesquisa da  Unidade Acadêmica  Especial  de
Engenharias  e  Administração;  Claudia  Tavares  do  Amaral,  coordenadora  de  Pesquisa  da  Unidade
Acadêmica Especial de Educação; Élida Alves da Silva, coordenadora do Programa de Pós-graduação
Stricto  sensu –  Mestrado  Profissional  em  Matemática; Estevane  de  Paula  Pontes  Mendes,
coordenadora  do Programa de Pós-graduação  Stricto  sensu –  Mestrado Acadêmico em Geografia;
Grenissa Bonvino Stafuzza, coordenadora do Programa de Pós-graduação  Stricto sensu – Mestrado
Acadêmico em Estudos da Linguagem; Idelvone Mendes Ferreira, coordenador de Pesquisa da Unidade
Acadêmica  Especial  de  Geografia; José de Lima Soares,  coordenador  de  Pesquisa  da  Unidade Acadêmica
Especial de História e Ciências Sociais; Lillian Jordânia Batista Franczak, coordenadora da Biblioteca Seccional
da UFG/Catalão; Luciana Borges, coordenadora de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Letras
e Linguística; Luciana Melo Coelho, coordenadora do Programa de Pós-graduação  Stricto-sensu  -
Mestrado  Acadêmico  em  Química;  Luiz  do  Nascimento  Carvalho,  coordenador  de  Pesquisa  da
Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia; Márcia Pereira dos Santos, coordenadora do Programa
de  Pós-graduação  Stricto  sensu –  Mestrado  Profissional  em  História;  Maria  José  dos  Santos,
Coordenadora  do  DEPECAC, Neubher  Fernandes  Nunes,  representante  discente; Paulo  Eduardo
Gonçalves de Assis, coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Física e Química;
Petrus  Henrique  Ribeiro  dos  Anjos,  coordenador  do  Programa  de  Pós-graduação  Stricto  sensu –
Mestrado Profissional em Ensino de Física; Rayne Mesquita de Rezende,  representante discente e
Thiago Alves de Queiroz, coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e
Tecnologia.  Estiveram  presentes,  ainda, os  Professores  Adriana  Freitas  Neves,  coordenadora  de
pesquisa da CPPG/RC; Donald Mark Santee, suplente do coordenador de pesquisa Thiago Alves de
Queiroz,   André Alves de Resende, suplente do coordenador de pesquisa André Carlos Silva; Heber
Martins de Paula, futuro coordenador de pesquisa da CPPG; Marcelo Henrique Stoppa, coordenador
de Inovação, Transferência e Tecnologia da RC; Marcos Aurélio Batista, suplente do coordenador de
pesquisa Luiz do Nascimento Carvalho; Maria Imaculada Cavalcante, suplente da coordenadora de
PPG Grenissa Bonvino Stafuzza, e Eliane Martins de Freitas, suplente do coordenador de pesquisa
José de Lima Soares que atenderam ao convite da Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação para
participarem da reunião, com direito a voz.  Os conselheiros Getúlio Nascentes da Cunha, Ismar da
Silva Costa e Marcos Napoleão Rabelo não compareceram. Havendo quórum, a presidente iniciou a
reunião,  agradecendo  a  presença  dos  conselheiros  titulares,  dos  suplentes  e  demais  professores.
Informou que a pauta é curta, mas com pontos importantes a serem deliberados. Esclareceu alguns
detalhes  a  respeito  do  funcionamento  e  configuração  da  Câmara  Regional  de  Pesquisa  e  Pós-
Graduação. Disse  que  a  competência  de  cada  Coordenador  de  Pesquisa,  na  nova  configuração
estabelecida pelo estatuto em implantação, é intermediar as relações da Câmara de Pesquisa e Pós-
graduação com a  sua  Unidade  Acadêmica  Especial  (UAE)  de  origem. A Conselheira  Professora
Luciana Borges indagou qual é o trâmite dos projetos a partir dessa nova configuração. A Presidente
explicou que  os  projetos  são  aprovados  na  própria  UAE e  a  certidão  de  ata  será assinada  pelo
Coordenador  de  Pesquisa  e  pelo  Chefe  da  Unidade.  Acrescentou  que  no  caso  de  projetos  que
necessitam de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, a assinatura no formulário é do Diretor de
Unidade que, no caso da Regional, é o Chefe da UAE. O Diretor da Regional somente assinará quando
se tratar de projeto interunidades ou quando ele for o chefe imediato do coordenador-responsável pelo
projeto.  A presidente  da  sessão informou  que  a  Professora  Adriana  Freitas  deixará  o  cargo  de
Coordenadora de Pesquisa, assumindo em seu lugar o Professor Heber Martins de Paula. Completou,
ainda, dizendo que o Professor Marcelo Henrique Stoppa vai assumir a Coordenação de Inovação,
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Transferência e Tecnologia a partir do dia primeiro de março, visando atender, também, projetos de
ensino  e  de  extensão,  os  quais  tenham  caráter  de  inovação  tecnológica,  explicando  que  esta
coordenação  dividirá  o  espaço  da  Coordenação  de  Pesquisa  (sala  103),  mas  que  atenderá  as
coordenações gerais da RC. Informou que o roteiro de procedimentos na/da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Inovação (PRPI) e Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) está em fase de elaboração e que, por isso,
alguns trâmites ainda estão se consolidando e a CPPG não tem, por enquanto, condições de informá-
los como definitivos; que alguns editais estão em andamento, entre eles, um edital da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), para apoio a Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu. Acerca deste  edital,  a  presidente  da  sessão  informou que identificou que  os  programas  de
mestrado profissionais da RC não constavam na aba de programas no formulário deste edital e que, em
resposta  da  Gerência  Científica  da  FAPEG,  foi  informada  de  que  por  se  tratarem de  Mestrados
profissionais não poderiam ser apoiados neste edital porque ele tem recursos da CAPES; no entanto,
ela disse que não há, no edital, qualquer passagem que não permita a submissão de propostas por esta
modalidade de programa. Por isso, ela propôs fazer uma reunião com os coordenadores dos mestrados
profissionais,  para  analisar  o  edital  e  verificar  a  possibilidade  de  concorrerem. A  Conselheira
Professora  Ana  Maria  considerou  que  todos  os  programas  de  pós-graduação  devem  ter  o  apoio
financeiro da Instituição, porque contribuem para a sua conceituação em relatórios diversos e defendeu
que  a  Coordenação  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  deve  fazer  um  documento  nesse  sentido  e
encaminhá-lo à Direção desta Regional. A Conselheira Professora Élida diz que essa responsabilidade
é da UAE ao qual o Programa está vinculado, da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação e não
somente  da  Direção. O  Conselheiro  Professor  Idelvone disse  que  seria  preciso  tirar  um
encaminhamento  desta  Câmara  para  que  se  tivesse respaldo  em outras  instâncias.  A Conselheira
Professora Ana Maria disse entender que a Direção da Regional deve colaborar com a consolidação
dos Programas de Pós-Graduação que já estão criados; sua posição foi de que haja um documento
assinado por esta Câmara, no sentido de que ela se posicione cobrando da administração, tanto da
Regional quanto da Reitoria; que a Direção busque mecanismos para assegurar o conjunto de bolsas
para os Programas de Pós-Graduação. O Conselheiro Professor André Carlos sugeriu que fosse feita
uma consulta formal à FAPEG para saber por que os mestrados profissionais não são contemplados
nos  editais  e que  esse  documento  seja  feito  com  cópia  à  PRPG,  à  direção  da  RC e  que  o
encaminhamento seja tomado a curto prazo. O Conselheiro Professor Idelvone lembrou que no ano de
2014 cada programa de pós-graduação recebeu entre catorze e dezesseis mil reais da CAPES – a cota
mínima. A Presidente pediu autorização à Câmara para que essa discussão seja colocada como pauta
deliberativa, sendo aceita por unanimidade. Após amplo debate entre os conselheiros, a  Presidente
apresentou duas propostas a serem votadas. A proposta 1 (um) consistindo em se reunir com a Direção
da  Regional  para  solicitar  o  mínimo  de  apoio  para  fortalecimento  e  sobrevivência  dos  quatro
programas de mestrado profissional e levar até a Reitoria da UFG – esta proposta obteve oito votos
favoráveis. A proposta 2 (dois) consistiu em se formar um Grupo de Trabalho para fazer um estudo,
elaborar um documento e encaminhá-lo à Direção da Regional e à Reitoria e à PRPG, após aprovação
nesta  Câmara  de  Pesquisa  e obteve  nove  votos  favoráveis. Um conselheiro  se  absteve  de  votar,
ficando, assim, aprovada a segunda proposta. A Presidente sugeriu que o grupo seja formado por ela,
pelos  quatro  coordenadores  dos  mestrados  profissionais  e  pelo  Professor  André  Carlos,  para
apresentação do resultado na próxima reunião desta Câmara no dia 19 de março; a sugestão foi aceita
por unanimidade. Na sequência, a Presidente informou sobre um programa de formação em pesquisa e
inovação, iniciado e apresentado recentemente pela PRPI, para participação obrigatória dos alunos de
iniciação científica. Ela sugeriu a participação por videoconferência, a ser pensada e organizada pelos
Professores Heber Martins e Adriana Freitas, como possibilidade de discentes e docentes da Regional
Catalão acompanharem a formação, e, paralelamente, os Professores Heber Martins e Marcelo Stoppa,
pensarão a viabilidade de fazer um programa para atender às demandas de Catalão,  com recursos
humanos da Regional. Na sequência, passou ao segundo ponto da pauta – aprovação da ata da reunião
do dia 11/12/2014, que, após as correções sugeridas, é aprovada com oito votos favoráveis e quatro
abstenções. O terceiro ponto da pauta – prorrogação do afastamento para doutorado, solicitado pelo
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Professor Márcio de Souza Dias, para o período de 26/02/2015 a 25/02/2016, foi discutido e posto em
votação, recebendo onze votos favoráveis e uma abstenção, sendo, portanto, aprovada. Em sequência à
reunião,  com o  quarto  ponto  da  pauta  –  Coordenação  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  (CPPG)  no
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX) 2015, previsto para acontecer nos dias 15, 16
e 17/06/2015. A Conselheira Professora Élida Silva explica que o Espaço das Profissões acontecerá
dentro do CONPEEX, no dia 15; nos dias 16 e 17 a proposta é que seja realizado o Seminário de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, simultaneamente com as demais atividades. A ideia é de realizar
um evento maior, que envolva todos os alunos e professores, tanto da Graduação, quanto da Pós-
Graduação.  A Presidente  explica  que  a  CPPG  vai  cuidar  da  parte  científica  do  evento,  sendo o
Professor  Heber  Martins o  Presidente  da  Comissão  Científica;  a  Professora  Adriana  Freitas a
Coordenadora  do  III  Seminário  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação;   o  Professor  Marcelo  Stoppa  o
coordenador editorial do CONPEEX e ela (Professora Maria Helena), com este último, os responsáveis
pela logística do comitê científico; a Professora Élida Silva coordenará a Comissão de Infraestrutura
do CONPEEX; o Professor Lincoln Romualdo assumirá a Coordenação pedagógica e financeira; a
Coordenação  Geral  do  CONPEEX  caberá  ao  Professor  Denis  Resende; à  Professora  Renata
Evangelista a coordenação de Extensão; ao Cacildo Galdino a coordenação de Cultura. Ela explicou,
ainda, que os seminários dos programas de pós-graduação, caso os coordenadores de PPGs queiram,
poderão ser realizados durante o evento, ficando a cargo de cada programa organizar o seu e ressaltou
que assim poderemos economizar gastos e nesses dias haverá dispensa de todas as aulas porque será o
evento de toda a Regional. Solicitou sugestão de nomes e temas para as palestras e minicursos. Como
último ponto da pauta, a Presidente falou da uniformização da entrega dos diplomas de pós-graduação
aos concluintes dos cursos. Disse que, a partir quarta-feira próxima passada, 25/02, todos os diplomas
de  Cursos  de  Pós-Graduação stricto  sensu, oferecidos  na  Regional  Catalão,  serão  entregues  pela
Seccional  do  CGA – Regional  Catalão,  aos  seus  respectivos  titulares,  para  que  se  estabeleça  um
controle sobre a entrega dos mesmos. Esclareceu que ficou estabelecido que a Secretaria do Sistema
Acadêmico de Graduação (SAG) somente entregará os diplomas a um servidor do CGA – Regional
Catalão. Solicitou, por recomendação da Servidora Ana Marta em mensagem eletrônica lida a todos os
presentes, que aqueles  Programas que estiverem de posse de diplomas de Pós-Graduação deverão
encaminhá-los ao CGA com urgência máxima. O Conselheiro Professor Idelvone Mendes sugeriu que
ao receber os diplomas, o CGA entre em contato com o Programa de Pós-Graduação e solicite os
históricos escolares de todos os alunos para a entrega simultânea de ambos (histórico e diploma). Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h00min e eu, Tânia Maria Tartuci, lavrei  a presente
ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. ______________________
Presidente da Câmara: Maria Helena de Paula                                                                                       
Conselheiros:
Ana Maria Gonçalves                                                                                                                                 
André Vasconcelos da Silva                                                                                                                       
André Carlos Silva                                                                                                                                     
Cláudia Tavares Amaral                                                                                                                              
Élida Alves da Silva                                                                                                                                    
Estevane de Paula Pontes Mendes                                                                                                              
Grenissa Bonvino Stafuzza                                                                                                                         
Idelvone Mendes Ferreira                                                                                                                           
José de Lima Soares                                                                                                                                   
Lillian Jordânia Batista Franczak                                                                                                               
Luciana Borges                                                                                                                                           
Luciana Melo Coelho                                                                                                                                 
Luiz do Nascimento Carvalho                                                                                                                    
Márcia Pereira dos Santos                                                                                                                          
Maria José dos Santos                                                                                                                                
Neubher Fernandes Nunes                                                                                                                          
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Paulo Eduardo Gonçalves de Assis                                                                                                            
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos                                                                                                            
Rayne Mesquita de Rezende                                                                                                                       
Thiago Alves de Queiroz                                                                                                                            
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