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Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e trinta e dois
minutos, 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 Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação,
Prof.ª Dr.ª Maria Clorinda Soares Fioravanti. Na oportunidade, compareceram os seguintes
Conselheiros: André Luiz Mazaro - representante discente; Carmem Lúcia Costa, coordenadora do
Programa de Pós-Graduação (PPG) – Mestrado em Geografia; Eliane Martins de Freitas, coordenadora
do PPG – Mestrado Profissional em História; Élida Alves da Silva, coordenadora do PPG – Mestrado
Profissional em Matemática; Luciana Melo Coelho, coordenadora do PPG – Mestrado em Química;
José de Lima Soares, coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial (UAE) de História e
Ciências Sociais; Mauro Antônio Andreata, coordenador do PPG – Mestrado Profissional em Ensino
de Física; Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, coordenador de Pesquisa da UAE de Física e Química;
Rafael de Ávila Rodrigues, coordenador de Pesquisa da UAE de Geografia; Regma Maria dos Santos,
coordenadora do Centro Integrado de Pesquisa; Rogério Santana Peruchi, coordenador de Pesquisa da
UAE de Engenharia; João Batista Cardoso, coordenador de Pesquisa da UAE de Letras e Linguística;
Donald Mark Santee, subcoordenador de Pesquisa da UAE de Matemática e Tecnologia. As
conselheiras Lillian Jordânia Batista Franczak, coordenadora da Biblioteca Seccional da Regional
Catalão e Maria José dos Santos, coordenadora do Departamento Editorial justificaram suas ausências.
Estavam presentes, com direito a voz, o Prof. José Júlio de Cerqueira Pituba, Assessor da Coordenação
de Pesquisa e Pós-Graduação, e o Prof. Marcelo Henrique Stoppa, Coordenador de Inovação,
Transferência e Tecnologia da UFG/RC. Às catorze horas e doze minutos, a Pró-Reitora de Pesquisa e
Inovação, enquanto aguardava quórum, iniciou um relato sobre o ocorrido no Câmpus Samambaia na
última terça-feira, em relação a uma suposta vítima de estupro por lá vista e que se evadiu sem que
ninguém tenha conseguido identificá-la. A discussão se estendeu até que, havendo quórum, sob a
presidência da mesma, atendendo ao Regimento Geral da UFG, iniciou-se a reunião. Discutiu-se sobre
políticas de segurança, lembrando que na discussão que houve em Catalão tinha mais pessoas de
Goiânia que da própria Regional. Disse que a Regional Catalão solicitou transporte para que alguns de
seus servidores fossem à Goiânia discutir Núcleos de Pesquisa, no entanto, somente dois servidores
compareceram. Disse que entende que estão todos assoberbados de trabalho, mas se não iam, não
precisariam ter solicitado uma Van. A conselheira Maria Helena de Paula cumprimentou os presentes e
esclareceu que solicitou a Van porque havia confirmação de seis pessoas, das quais apenas ela e outra
pessoa foram. Falou sobre uma observação feita pelo conselheiro Wolney Honório Filho, na última
reunião, dizendo que explicou no momento o que pensava sobre o assunto e que a resolução dos
Conselhos Gestores por analogia é a mesma para as Câmaras (Art. 20 – seção III – da ordem do dia). A
presidente da reunião disse as Câmaras Regionais tratam de assuntos referentes àquela Regional, com
a discussão das políticas que dizem respeito à mesma e que as políticas da Instituição como um todo
são discutidas na Câmara Superior. Explicou que essa lógica é para o dia a dia andar mais rápido nas
Regionais e que as ponderações e sugestões das Regionais devem ser levadas e discutidas na Câmara
Superior, pelos representantes das regionais. Disse que nesta reunião seria discutido política, mas não
seria votada e que, caso a Regional sinta necessidade de determinada política, pode sugerir que ela será
avaliada e discutida na Câmara Superior. A seguir, a conselheira Maria Helena de Paula iniciou a pauta
deliberativa, com a apreciação da ata do dia 19/05/2016, que, após apreciação, foi posta em votação e
aprovada com doze (12) votos favoráveis e duas (2) abstenções. Passou-se à apreciação dos processos
de afastamento para Pós-Graduação Stricto Sensu a seguir relacionados: solicitação de afastamento da
Professora Ana Rita Pereira, para cursar Estágio Pós-Doutoral em Física, no Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas (CBPF), cidade do Rio de Janeiro, no período de 15/09/2016 a 15/08/2017, conforme
processo 23070.007568/2016-07; solicitação de afastamento do Professor Lucas Floriano de Oliveira
para conclusão do curso de Mestrado em Estudos da Linguagem, nesta Regional, no período de
01/09/2016 a 01/03/2017, conforme processo 23070.007592/2016-38; solicitação de afastamento do
Professor Danilo Sanção da Silveira para cursar Doutorado Sanduíche, na Università degli Studi di
Padova, na Itália, no período de 01/09/2016 a 31/12/2016, conforme processo 23070.010825/2014-18.
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Sendo ela mesma a relatora, leu os três pareceres que foram favoráveis à solicitação dos requerentes,
fez os esclarecimentos pertinentes e colocou em votação, os quais foram aprovados por unanimidade.
Na sequência, passou à apreciação dos processos de pós-graduação Lato Sensu abaixo relacionados:
criação do curso de Especialização em Gestão Educacional (processo 23070.005704/2016-16), sob a
coordenação e a subcoordenação, respectivamente, de Geraldo Sadoyama Leal e Anderson Luiz
Ferreira; criação do curso de Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (processo
23070.004334/2016-08), sob a coordenação e a subcoordenação de Moisés Lemos Fernandes e Emilse
Terezinha Naves, respectivamente; oferta de nova turma do curso de Especialização em Gestão Pública
(processo 23070.006151/2016-19), sob a coordenação e a subcoordenação, respectivamente, de Solon
Bevilacqua e Ana Paula Pinheiro Zago; oferta de nova turma do curso de Especialização em
Engenharia de Produção (processo 23070.009598/2015-69), sob a coordenação e a subcoordenação,
respectivamente, de Marco Paulo Guimarães e Ricardo Ribeiro Moura. Falou da necessidade de
prestar contas ao final do curso ou de turma sempre que houver movimentação financeira, conforme
dispõe a Resolução CEPEC 1.128/2012, artigos 16 e 23 inciso III, perante as unidades às quais estão
vinculadas, ao Conselho Gestor e encaminhadas à Pró-Reitoria de Administração e Finanças
(PROAD). Como sempre tem procedido, solicitou que conste na certidão de ata a recomendação de
atendimento aos artigos supracitados. Ainda sobre pauta deliberativa, a pró-reitora, presidente da
reunião, disse que já aconteceu de o Tribunal de Contas da União (TCU) ficar em auditoria na UFG
por três meses, investigando item por item de processos e cobrando as documentações por amostragem
aleatória. Após a auditoria, disseram que para os relatórios de cursos de especialização e os de pesquisa
serem considerados deveriam estar expressa na Resolução esta exigência, surgindo daí, a proposta de
criação de uma nova resolução para a pesquisa, uma vez que a resolução CEPEC 1.128/2012 já prevê
os relatórios das especializações. Disse que, no seu entendimento, a UFG não tem que trabalhar para
cobrar que os coordenadores de pesquisa façam os relatórios finais, mas deve estimular que o façam e
facilitar a vida de quem produz. Explicou que o não produzir acabará sendo a excepcionalidade e o
produzir será interessante para todos que produzirem. A conselheira Maria Helena de Paula disse que
enviará memorando cobrando a prestação de contas, em cumprimento ao seu papel de coordenadora de
pós-graduação da Regional, para ter um documento que a resguarde, uma vez que, se existe uma
legislação sobre o assunto, esta deve ser obedecida. Voltando à apreciação dos processos de pósgraduação Lato Sensu dos quais foi a relatora, leu os pareceres que foram favoráveis ao solicitado, fez
os esclarecimentos pertinentes e colocou em votação, sendo os quatro aprovados por unanimidade. No
último ponto da pauta – item VI – Outros, esclareceu que, desde a saída do Prof. Heber Martins de
Paula da Coordenação de Pesquisa não encaminhou para votação na Câmara Regional o nome do seu
substituto nas reuniões às quais ela não possa estar presente. Apresentou o nome do Prof. José Júlio de
Cerqueira Pituba, que exerce o cargo de assessor da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação da
Regional, colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Informou que o Pró-Reitor
de Pós-Graduação estará na Regional nos dias 30/06 e 01/07, estando a agenda dele disponível para os
coordenadores de Programas de Pós-Graduação que tiverem algum assunto a tratar com ele. Informou
que no dia 01/07 acontecerá, também, uma audiência pública com o Deputado Daniel Vilela que
discutirá assuntos referentes ao projeto de criação da Universidade Federal de Catalão (UFCat). A
seguir, a presidente da reunião disse que a ideia não é votar a proposta de nova resolução de pesquisa,
mas repassar item por item da proposta, demostrando qual foi a lógica pensada para modificar ou
inserir um item, solicitando que os conselheiros anotem todas as sugestões, discutam com seus pares e
encaminhem para discussão na Câmara Superior. Explicou que perceberam a necessidade de cercear a
possibilidade de inserir horas de pesquisa para justificar o contrato de trabalho dos servidores da UFG;
de fazer algumas alterações no relatório anual de atividades docentes, entre elas a autodeclaração de
horas, prática comum apenas à UFG. Esclareceu que a necessidade de fazer relatórios permanece,
porque é preciso gerar dados para que a instituição possa alimentar a planilha do Ministério da
Educação (MEC) que determina a distribuição de recursos. Disse que nas discussões a respeito da
proposta, havia divergências quanto à questão da autodeclaração de horas; no entanto, um ponto
determinante para que esta autodeclaração fosse excluída da proposta de resolução foi que o Sistema
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Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), ao ser totalmente implantado, no relatório
anual do docente (RADOC) também não haverá espaço para declaração de horas, exceto nas
atividades de ensino, e passará a valer o produto das atividades. Explicou porque foram alterados
alguns itens e solicitou que, em algum ponto que ainda necessite de adequação, seja adicionada a
sugestão de reformulação, atentando para a construção de uma redação não ofensiva. Disse que está
sendo elaborada, também, em conjunto com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e
Recursos Humanos (PRODIRH), uma resolução que define o papel do professor associado, do
professor adjunto, do professor titular – cada um com sua atribuição na Universidade. Disse que é
preciso pensar que esta nova resolução vai reger pesquisa e os produtos dessa pesquisa é que serão a
medida do trabalho docente. Falou da legislação na qual se baseou para elaborar esta nova resolução,
incluindo aos três pilares ensino, pesquisa e extensão, também a inovação. Disse que foi feito um
questionamento, que talvez mude a redação da resolução no que se refere à indissociabilidade que é da
instituição e o docente não precisa, necessariamente, fazer ensino, pesquisa e extensão, embora ela
entenda que o docente que faz pesquisa precisa também fazer extensão. A seguir, iniciou a discussão
dos artigos, sanando as dúvidas apresentadas pelos conselheiros e com as sugestões de alteração sendo
anotadas para discussão na Câmara Superior. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
dezessete horas e cinquenta e quatro minutos 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. _________________________________________
Presidente: Maria Clorinda Soares Fioravanti ___________________________
Conselheiros:
André Luiz Mazaro __________________________________________________________________
Carmem Lúcia Costa _________________________________________________________________
Donald Mark Santee _________________________________________________________________
Eliane Martins de Freitas______________________________________________________________
Élida Alves da Silva _________________________________________________________________
João Batista Cardoso _________________________________________________________________
José de Lima Soares _________________________________________________________________
Luciana Borges _____________________________________________________________________
Luciana Melo Coelho ________________________________________________________________
Maria Helena de Paula _______________________________________________________________
Mauro Antônio Andreata ______________________________________________________________
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis______________________________________________________
Rafael de Ávila Rodrigues_____________________________________________________________
Regma Maria dos Santos ______________________________________________________________
Rogério Santana Peruchi ______________________________________________________________

