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

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e quinze as  14h17min, no  Miniauditório
Congadas 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, Profª. Drª. Maria Helena de Paula. Na oportunidade, estiveram presentes os
seguintes Conselheiros:  André Vasconcelos da Silva coordenador do Programa de Pós-Graduação  –
Mestrado Profissional em Gestão Organizacional, André Carlos Silva,  coordenador de Pesquisa da
Unidade Acadêmica Especial de Engenharias e Administração; André Luís Mazaro (em substituição ao
conselheiro  Neubher  Fernandes  Nunes,  representante  discente);  Claudia  Tavares  do  Amaral,
coordenadora  de  Pesquisa  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Educação;  Élida  Alves  da  Silva,
coordenadora do Programa de Pós-graduação – Mestrado Profissional em Matemática; Estevane de
Paula  Pontes  Mendes,  coordenadora  do  Programa  de  Pós-graduação  –  Mestrado  Acadêmico  em
Geografia;  Grenissa  Bonvino  Stafuzza,  coordenadora  do  Programa  de  Pós-graduação  –  Mestrado
Acadêmico  em  Estudos  da  Linguagem; Idelvone  Mendes  Ferreira,  coordenador  de  Pesquisa  da
Unidade Acadêmica Especial Instituto de Geografia; José de Lima Soares, coordenador de Pesquisa da
Unidade  Acadêmica  Especial  de  História  e  Ciências  Sociais; Luciana  Borges,  coordenadora  de
Pesquisa  da Unidade Acadêmica  Especial  de  Letras  e  Linguística;  Luiz  do Nascimento  Carvalho,
coordenador  de  Pesquisa  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Biotecnologia;  Maria  Imaculada
Cavalcante (em substituição a Maria José dos Santos, coordenadora do DEPECAC); 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  –  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; Heber  Martins  de Paula,  futuro coordenador de pesquisa da CPPG; Marcelo Henrique
Stoppa,  coordenador  de  Inovação,  Transferência  e  Tecnologia  da  RC.  As conselheiras  Ana Maria
Gonçalves e Márcia Pereira dos Santos justificaram as suas ausências e as de seus suplentes e Lillian
Jordânia Batista Franczak justificou a sua ausência. Os demais conselheiros não compareceram e não
justificaram ausência. Havendo quórum, a presidente iniciou a reunião, informando que participou de
uma reunião com a PRPG sobre a importância de uma política de acesso e manipulação dos dados
gerados sobre pesquisa e produção dos docentes da UFG, a partir do CNPq. Os conselheiros Luiz do
Nascimento Carvalho e o seu suplente, Marcos Aurélio Batista, apresentaram a demanda e o apoio à
CPPG/RC e se posicionaram a esta coordenação e à PRPG como colaboradores para, conjuntamente,
pensarem  melhor  forma  de  acessar  e  gerar  outros  indicadores  sobre  pesquisa,  inovação  e  pós-
graduação para toda a  UFG. A presidente esclareceu os pontos  da memória da última reunião da
Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação (CSPPG), enviada a todos os membros da CRPPG/RC;
explicou que a proposta de discutir e aprovar uma resolução sobre a qualificação dos TAEs na UFG,
com uma espécie  de  bonificação  aos  PPGs que  os  tiverem em seu  quadro  de  discentes,  não  foi
realizada na CSPPG, porque houve discussão intensa entre os conselheiros daquela Câmara e o horário
teto  da  sessão  já  havia  sido  atingido.  Expôs  que  seu  entendimento,  até  então,  é  de  que  não  há
necessidade  de  ações  que  possam  representar  reserva  de  vagas  para  os  servidores  técnico-
administrativos ingressarem em programas de pós-graduação, em função do Plano de Carreira dos
Cargos  Técnicos-Administrativos  em  Educação (PCCTAE),  citando  como  exemplo,  os  diversos
técnico-administrativos lotados na Regional Catalão que já se  qualificaram, ingressando através da
livre concorrência. Nesse momento, esclareceu que desde a gestão anterior na Regional Catalão já
havia preocupação com a formação dos servidores técnico-administrativos e que a Regional Catalão
poderá  aprovar  no  próximo  Conselho  Gestor  uma  resolução  que  estabelecerá  os  critérios  e
regulamentará o afastamento desses servidores, já ingressos em PPGs da UFG ou de outras Instituições
reconhecidas  pela  CAPES.  A presidente  da  sessão  ratificou  a  importância  de  a  CRPPG/RC  se
posicionar a respeito e de todos os conselheiros da RC estarem presentes na CSPPG para fomentar o
debate  a  respeito  do  tema e  convidou  o  conselheiro  Professor  André  Vasconcelos  a  participar  da
próxima reunião da Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação, uma vez que ele tem argumentos
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mais  consistentes  sobre  o  assunto  e  já  participou  de  discussões  semelhantes  na  Pró-Reitoria  de
Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH). O conselheiro Professor Luiz do
Nascimento manifestou-se que entende tratar-se de um programa de capacitação de técnicos, sob a
responsabilidade da PRODIRH, ao qual aderem-se os PPGs que tiverem interesse. A Presidente disse
que a Coordenadora da Gerência de Informação Digital e Inovação – bibliotecária Cláudia Oliveira de
Moura  Bueno,  solicitou  na  última  CSPPG  atenção  especial  aos  documentos  exigidos  para
disponibilização  de  teses  e  dissertações  em meio  eletrônico;  sugeriu  que  essa  recomendação  seja
repassada aos alunos dos programas de pós-graduação. Informou que, após consulta na última CSPPG,
a Pró-Reitora Pesquisa e Inovação, Profa.  Clorinda Fioravanti,  sugeriu consultar a Pró-Reitoria de
Administração e Finanças (PROAD) sobre como têm procedido para o transporte de equipamentos em
rodovias interestaduais e que esta forma poderia ser adotada na RC quando da vinda de professores
externos para participar de atividades na Regional. O conselheiro Professor Idelvone Mendes disse
que existe legislação dispensando veículos oficiais de pagamento de pedágio em rodovias federais e
que esta  informação,  sendo procedente,  poderia  ser  a  solução para pagamentos  de  pedágios  pelas
Unidades e PPGs da RC. A Presidente informou que os programas de pós-graduação receberam a
verba do Programa de Apoio à Pós-graduação (PROAP) 2015 e os critérios que definem o valor a ser
recebido por cada programa tem gerado dúvidas entre alguns coordenadores. A conselheira Professora
Élida Silva, com a legislação da CAPES em mãos,  disse que um dos critérios  de distribuição do
PROAP é a natureza da área do conhecimento. Com essa informação, as dúvidas se dissiparam e a
Presidente  solicitou que  o  conselheiro  Professor  Petrus  Henrique  faça  os  cálculos  do  valor  a  ser
recebido por cada Programa de Mestrado da Regional Catalão, conforme consta no citado regulamento
e que estes sejam repassados a cada um. Ao dar prosseguimento, com o segundo ponto da pauta -
aprovação da ata do dia 26/02/2015, os conselheiros presentes solicitaram que a deliberação fique para
a próxima reunião.  Com a solicitação aprovada, a Presidente passou ao terceiro ponto da pauta,  a
apreciação do documento elaborado pelo grupo de trabalho formado na última reunião ocorrida no dia
26/02/2015, que traz a realidade sobre os programas de mestrados profissionais na Regional Catalão e
apresenta  argumentos  que  justifiquem  a  necessidade  de  apoio  da  UFG  para  a  consolidação  e
fortalecimento  destes. Esclareceu  que  esse  documento  foi  elaborado  por  uma  comissão  e,  após
aprovação,  será  encaminhado  ao  Reitor  e  ao  Pró-Reitor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação/UFG e  ao
Diretor da Regional Catalão/UFG, como sendo um documentos da CRPPG. Após as devidas correções,
o documento é aprovado por unanimidade. No ponto de pauta – Outros, a Presidente, após consulta aos
coordenadores  de PPGs presentes,  informou que o Programa de Mestrado Profissional  em  Gestão
Organizacional vai fazer o seu seminário interno durante o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONPEEX),  porém,  os  Programas  em  Estudos  da  Linguagem,  Geografia  e  Profissional  em
Matemática (PROFMAT) não; os Programas em Modelagem e Otimização, Profissional em História e
em Educação, não se manifestaram porque seus coordenadores e  vice coordenadores não estavam
presentes à reunião; os PPGs de Química e Nacional Profissional em Ensino de Física vão realizar o
evento no final do ano. O conselheiro Professor Idelvone relatou, enquanto representante de Pesquisa
da  UAE  Instituto  de  Geografia,  que,  ao  fazer  a  conferência  de  equipamentos  no  almoxarifado,
percebeu que um scanner financiado pela  Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e comprado
pela Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) no valor de R$ 35.000,00 não veio dentro da caixa que
foi recebida aqui na Regional. Disse que solicitaria abertura de sindicância,  pois a caixa recebida
contém apenas os pés do equipamento e a lona. O Professor Marcos Aurélio compareceu à reunião e
explicou que participou de reunião com o Pró-Reitor de Pós-Graduação, da qual surgiu a ideia de
incentivar políticas de pesquisa em institutos de tecnologia, visando a implantar algo que valorize a
realização de pesquisas,  com informações retiradas  diretamente da base do Conselho Nacional  de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Disse que as informações que a Pró-Reitoria de
Pós-Graduação (PRPG) recebe não atendem a essa necessidade e hoje o acesso ao sistema do CNPq
está restrito a poucos funcionários do Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP); o problema
será solucionado entre a UFG e o CNPq que fornecerá, a pedido, uma nova senha de acesso para a
PRPG, bloqueando a que está em uso atualmente. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada
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às 16h18min 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:
André Vasconcelos da Silva                                                                                                                       
André Carlos Silva                                                                                                                                     
André Luís Mazaro                                                                                                                                     
Cláudia Tavares do Amaral                                                                                                                         
Élida Alves da Silva                                                                                                                                    
Estevane de Paula Pontes Mendes                                                                                                              
Grenissa Bonvino Stafuzza                                                                                                                         
Idelvone Mendes Ferreira                                                                                                                           
José de Lima Soares                                                                                                                                   
Luciana Borges                                                                                                                                           
Luiz do Nascimento Carvalho                                                                                                                    
Maria Imaculada Cavalcante                                                                                                                      
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis                                                                                                            
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos                                                                                                            
Rayne Mesquita de Rezende                                                                                                                       
Thiago Alves de Queiroz                                                                                                                            
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