
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE MAIO DE 2016

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e treze 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 Coordenadora de Pesquisa e Pós-graduação, Prof.ª
Dr.ª Maria Helena de Paula. Na oportunidade, compareceram os seguintes Conselheiros: André Luiz
Mazaro  -  representante  discente;  Magda  Valéria  da  Silva,  subcoordenadora  do  Programa  de  Pós-
Graduação (PPG) – Mestrado em Geografia; Celso Vieira Abud, coordenador do PPG – Mestrado em
Modelagem e Otimização; Eliane Martins de Freitas, coordenadora do PPG – Mestrado Profissional
em História; Valdeci Rezende Borges, subcoordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial
(UAE) de História e Ciências Sociais; Lillian Jordânia Batista Franczak, coordenadora da Biblioteca
Seccional da Regional Catalão; Maria José dos Santos, coordenadora do Departamento Editorial; Jalles
Franco Ribeiro da Cunha, subcoordenador do PPG – Mestrado Profissional Nacional 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;
Thiago Alves de Queiroz, coordenador de Pesquisa da UAE de Matemática e Tecnologia; Wender
Faleiro,  coordenador  de  Pesquisa  em  exercício  da  UAE  de  Educação; Wolney  Honório  Filho,
coordenador do PPG – Mestrado em Educação. As conselheiras Luciana Borges e Élida Alves da Silva
e o conselheiro José de Lima Soares justificaram suas ausências. Estava presente, ainda, com direito à
voz, o Prof. José Júlio de Cerqueira Pituba, Assessor de Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação.
Havendo  quórum,  a  presidente  da  sessão  iniciou  a  reunião  agradecendo  a  presença  de  todos.
Informou que o Gerente da Unidade Integrada SESI SENAI de Catalão, Antônio Ilidio R. da Silva,
esteve em reunião com a Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) no dia 30/03/2016 para
discutirem possibilidades de parcerias entre Pesquisa, Estágios, Ensino e Extensão e que o mesmo
esclareceu que há um edital de fluxo contínuo aberto, o Edital SENAI/SESI de Inovação voltado para
o desenvolvimento de projetos inovadores. A presidente da reunião disse que esta é uma saída para
fomento de pesquisas, frente à crise atual vivida no país. Explicou que a pesquisa é desenvolvida com
uma empresa que apresenta a  sua demanda ao SESI e os pesquisadores interessados concorrem e
desenvolvem os  projetos;  ao  término  da  parceria,  os  equipamentos  ficam com o SESI  ou  com a
universidade. Comentou sobre uma proposta de resolução de pesquisa que está sendo elaborada pela
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, que tem dúvidas a respeito e quer conversar com a Pró-Reitora
Profa. Dra. Maria Clorinda Soares Fioravanti para entender alguns pontos. Propôs realizar uma reunião
na Regional, com a presença dos coordenadores de pesquisa, para discutir a referida resolução antes da
próxima reunião que deverá acontecer no dia 16/06 e que será presidida pela Pró-Reitora de Pesquisa e
Inovação. Reforçou a importância da presença dos coordenadores de pesquisa nessa discussão e pediu
a eles que definam a data para acontecer esta reunião. Informou que a previsão é que no dia 23/06 esta
resolução seja aprovada na Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação. Falou da Lei que criou o
marco legal da inovação (lei 13.243, de 11/01/2016), que está sendo alvo de uma consulta pública no
site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); informou, ainda, da
segunda ação do Programa Inovar Ciência (PIC), uma oficina sobre "Ética em Pesquisa com seres
humanos",  que  aconteceu  no  dia  10/05/2016  e  surpreendeu  positivamente  com  o  número  de
participantes interessados. Fez uma avaliação do I Fórum de Pós-Graduação da Regional Catalão, que
aconteceu  no  dia  16/05,  falou  dos  seus  desdobramentos  e  pediu  um  parecer  avaliativo  dos
conselheiros. O conselheiro Wolney Honório Filho sugeriu que as reuniões das Câmaras Regionais
devessem abranger questões de políticas de pesquisa, debater com convidados, discutir os números da
pós-graduação e disse que as vê como muita informação e leitura de atas. A presidente da reunião disse
que precisa verificar  a  possibilidade de participação de pessoas externas  nestas reuniões,  que têm
caráter  colegiado  e  deliberativo,  e  que,  no  seu  entendimento,  teriam  regras  de  funcionamento
assemelhadas  à  dos  Conselhos  Gestores,  que  têm uma resolução CONSUNI recém-aprovada para
instruir como funcionam; ainda manifestou que a sugestão do conselheiro Wolney seria o que a CPPG,
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unidades  e  setores  têm  feito  em fóruns,  workshops,  oficinas,  seminários  com  este  foco,  mas  se
encarregou  de  verificar  a  possibilidade  junto  a  instâncias  superiores  e  apresentar  futuramente  na
Câmara uma resposta. A conselheira Magda Valéria da Silva disse que fez um trabalho forte frente aos
docentes  para  que  comparecessem  ao  Fórum,  o  que  surtiu  forte  efeito.  A presidente  da  reunião
informou que acontecerá o Workshop sobre Núcleos Multidisciplinares de Pesquisa, Ensino e Extensão
da UFG, no dia 01/06/2016 e que precisa da confirmação dos interessados para providenciar transporte
que, desde o início, a CPPG informou que se encarregaria de providenciar. Informou que neste dia
19/05 era o último dia para enviar o Aplicativo para Propostas de Cursos Novos (APCN) e que da
Regional Catalão foram enviadas duas propostas. Esgotados os informes, passou à análise da ata do dia
14/04/2016, a qual com o registro de duas (2) abstenções foi aprovada sem correções. Convidou a
conselheira Maria José dos Santos para relatar o pedido de afastamento de Jonas Modesto de Abreu,
processo 23070.005042/2016-84, para cursar Estágio Pós-Doutoral em Ciência Política no Centro de
Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, em Coimbra/Portugal, no período de 01/08/2016
a 31/07/2017. Com a palavra, a relatora leu seu parecer que foi favorável à solicitação e, posto em
votação, ficou aprovado por unanimidade. Na sequência, a presidente da reunião falou da solicitação
de  afastamento  de  Fernando  Kennedy da  Silva  para  cursar  Estágio  Pós-Doutoral  em Engenharia
Mecânica, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), na cidade de Uberlândia/MG, no período de
01/08/2016 a 31/07/2017, conforme processo 23070.005907/2016-11. Leu o seu parecer e o colocou
em votação, ficando o mesmo aprovado por unanimidade. Como último ponto deliberativo da pauta,
apresentou uma proposta de carta,  a ser assinada pelos  conselheiros,  retirada do I  Fórum de Pós-
Graduação da Regional Catalão, para ser enviada à Reitoria e Pró-Reitorias da UFG, solicitando a
implementação  de  algumas  ações  nas  quatro  (4)  Regionais  do  interior  (Catalão,  Jataí,  Goiás  e
Goiânia). Solicitou que os conselheiros a lessem e, ao abrir a discussão, foram surgindo as sugestões
de correção da redação. Enquanto a denominada "Carta de Catalão" ia sendo corrigida para assinatura
imediata, a presidente passou a palavra ao assessor de coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação, José
Júlio de Cerqueira Pituba que falou da 4ª edição do Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação,
que acontecerá nos dias 29 e 30/09/2016. Este falou como estão as ações da CPPG, até o momento,
visando a busca  de  fomento  junto  às  agências  financiadoras.  Disse  que  a  ideia  é  formar  comitês
científicos,  compostos,  inclusive,  com profissionais  externos  com circulação nessas  agências,  para
auxiliarem na  submissão  de  propostas  atuando  como  coordenadores  de  projetos.  A presidente  da
reunião explicou que pretendem manter a publicação dos trabalhos em forma de e-books, mantendo na
organização do mesmo,  pessoas  de  todos os  programas  de pós-graduação da Regional,  visando a
concluí-lo  no  ano  de  dois  mil  e  dezesseis  para  impactarem  a  avaliação  dos  programas  de  pós-
graduação ainda neste quadriênio. Disse que em reunião da Direção com a Reitoria e Pró-Reitorias,
colocou para a Pró-Reitora Maria Clorinda Soares Fioravanti, que gostaria de trazer o Seminário de
Iniciação Científica para a Regional Catalão e que a Pró-Reitora argumentou que o Seminário é da
UFG e que todas as Regionais ainda são da UFG. À proposta de fazer o evento itinerante, a Pró-
Reitora argumentou que a Regional não possui logística compatível com a grandeza do evento, mas
que, caso a Regional queira realizar o evento a qualquer preço, deverá arcar com as consequências.
Segundo a presidente da reunião, diante das dificuldades colocadas pela Pró-Reitora, a Direção da
Regional, em reunião de equipe, e a equipe da CPPG perceberam que não tem fôlego para organizar o
evento neste ano, mas que decidiram que vão se organizar para que o mesmo aconteça no próximo ano,
de forma independente, com logística gerencial (sistemas, servidores técnicos de apoio, avaliadores
externos e internos) de recursos (humanos e financeiros) da Regional para o ano de 2017. Colocou esta
decisão para apreciação dos conselheiros e pediu que se manifestassem, no sentido de que se esta
Câmara decidisse que o Seminário de IC/IT (SIC) se realizasse em Catalão, para que os alunos não
precisassem ir  a  Goiânia  no CONPEEX em novembro próximo,  que  desta  Câmara  deveriam sair
nomes  para  comissões  que  pudessem  efetivar  o  seminário  com  sucesso.  Todos  os  conselheiros
concordaram que, no atual cenário e diante das dificuldades previstas, se pense para o ano de 2017 a
realização do SIC em Catalão. Diante do posicionamento dos conselheiros, a presidente disse que a
Regional  Catalão como um todo deverá se  engajar  para que o SIC/Catalão ocorra em 2017, com
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equipe maior de pessoas na sua organização e já devendo compor um comitê, ainda em 2016, para o
estudo e preparação deste desejo antigo da comunidade acadêmica local. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi  encerrada às dezesseis  horas e  seis  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 da CRPPG/UFG/RC: Maria Helena de Paula ___________________________
Conselheiros:
André Luiz Mazaro __________________________________________________________________
Celso Vieira Abud ___________________________________________________________________
Eliane Martins de Freitas ______________________________________________________________
Jalles Franco Ribeiro da Cunha _________________________________________________________
João Batista Cardoso _________________________________________________________________
Lillian Jordânia Batista Franczak _______________________________________________________
Magda Valéria da Silva _______________________________________________________________
Maria José dos Santos ________________________________________________________________
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis ______________________________________________________
Rafael de Ávila Rodrigues ____________________________________________________________
Regma Maria dos Santos ______________________________________________________________
Rogério Santana Peruchi ______________________________________________________________
Thiago Alves de Queiroz ______________________________________________________________
Valdeci Rezende Borges ______________________________________________________________
Wender Faleiro _____________________________________________________________________
Wolney Honório Filho ________________________________________________________________
José Júlio de Cerqueira Pituba (sem direito a voto) _________________________________________
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