ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE MARÇO DE 2016
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Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis às catorze horas e nove minutos
(14h09min), 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, compareceram os seguintes Conselheiros: Wolney Honório Filho, coordenador do
Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Educação; Luciana Borges, coordenadora do Programa de
Pós-Graduação – Mestrado em Estudos da Linguagem; Jalles Franco Ribeiro da Cunha,
subcoordenador do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Física, em substituição a Mauro
Antonio Andreata; Magda Valéria da Silva, subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação –
Mestrado em Geografia, em substituição a Carmem Lúcia Costa; Vagner Rosalem, coordenador do
Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Gestão Organizacional; Eliane Martins de Freitas,
coordenadora do Programa de Pós-Graduação - Mestrado em História; Élida Alves da Silva,
coordenadora do Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Matemática; Celso Vieira Abud,
coordenador do Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Modelagem e Otimização; Luiz do
Nascimento Carvalho, coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial (UAE) de
Biotecnologia; Wender Faleiro, subcoordenador de Pesquisa da UAE de Educação, em substituição a
Claudia Tavares do Amaral; Rogério Santana Peruchi, coordenador de Pesquisa da UAE de
Engenharias; 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; João Batista
Cardoso, coordenador de Pesquisa da UAE de Letras e Linguística; Donald Mark Santee,
subcoordenador de Pesquisa da UAE de Matemática e Tecnologia, em substituição a Thiago Alves de
Queiroz; Líllian Jordânia Batista Franczak, coordenadora da Biblioteca Seccional; Regma Maria dos
Santos, coordenadora do Centro Integrado do Cerrado. A conselheira Maria José dos Santos,
coordenadora do Departamento Editorial justificou sua ausência. Estavam presentes o Coordenador de
Inovação, Transferência e Tecnologia, Marcelo Henrique Stoppa e o novo Assessor de Coordenador de
Pesquisa e Pós-Graduação, José Júlio de Cerqueira Pituba. Havendo quórum, a presidente da sessão
iniciou a reunião, dando as boas vindas ao professor José Júlio de Cerqueira Pituba, que assumiu a
assessoria da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação, em substituição ao professor Heber Martins
de Paula. Informou que trouxe memórias de algumas reuniões acontecidas recentemente para
socializar com os conselheiros, sendo uma delas a reunião que discutiu o workshop otimização de
recursos financeiros, relativos a pesquisa, pós-graduação e extensão na UFG, onde ficou evidente a
necessidade de fechar a atualização da resolução dos programas de pós-graduação stricto sensu, com
urgência, para, em seguida, começar a atualização da resolução dos programas de pós-graduação lato
sensu, a qual deve sofrer mudança significativa em decorrência do novo estatuto da UFG. A seguir,
comentou a respeito da última reunião ordinária da Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação,
que teve poucos avanços na discussão de artigos da proposta de novo regulamento dos cursos de pósgraduação. O próximo ponto informado foi referente ao evento "Incrementando Pesquisa, Ensino e
Extensão", em que foram discutidas as políticas das pró-reitorias, com apresentação de metas para os
próximos dois anos. Disse que a política para a pós-graduação é, nitidamente, buscar o fortalecimento
dos programas existentes, e que a criação de novos programas se dê com propostas sólidas e com
chances de serem bem avaliadas. Falou da política de interação entre a graduação e a pós-graduação. O
coordenador Marcelo Henrique Stoppa observou que na reformulação do Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) de Matemática Industrial foi feita adequação de disciplinas da graduação de forma que o aluno
possa fazê-la no mestrado e vice-versa. A presidente da reunião disse que uma novidade é o projeto de
ensino que, pelo que entendeu, é um tipo de reforço para os alunos com dificuldade em disciplina
básica da graduação e que visa a eliminar a evasão escolar. Falou da necessidade de os alunos de pósgraduação registrarem seus projetos de pesquisa no Sistema de Acompanhamento de Projetos de
Pesquisas (SAP). Lembrou que quanto mais projetos de pesquisa registrados a Regional tiver, maiores
são as chances de impactar os recursos financeiros para as UAEs e para a própria Regional. Nesse
momento, o conselheiro Luiz do Nascimento Alcântara solicitou inclusão de pauta para ler uma
demanda que chegou à Associação dos Docentes do Campus Catalão (ADCAC), relacionada à

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

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

pesquisa e pós-graduação. A presidente da reunião pediu permissão aos demais conselheiros e, uma
vez obtido o consentimento, informou que vai incluir no final da reunião. Voltou à pauta, passando os
informes sobre a última reunião extraordinária da Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação,
especialmente o assunto núcleo de pesquisa e grupo de pesquisa, que são diferentes e causam muita
confusão. Explicou que o núcleo de pesquisa deve envolver pesquisa, ensino e extensão,
obrigatoriamente. Quando estão envolvidos alunos de Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) ou de mestrado é grupo de pesquisa, os quais já estão cadastrados na plataforma do
CNPq. Falou do Edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) de bolsas de
mestrado e doutorado, que já está aberto. A seguir, falou sobre a reunião ordinária do Conselho de
Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) que aprovou, por unanimidade, um recurso favorável à
prorrogação de afastamento para pós-graduação na mesma Regional, de um docente afastado antes de
ser aprovada a nova resolução. O entendimento do CEPEC foi que nada na Resolução afeta o direito
pleiteado pelo docente. Informou que foi feita uma consulta aos conselheiros do Cogestor, a pedido da
Professora Maria Clorinda Soares Fioravanti, Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação, a respeito do nome
de dois docentes interessados a participar do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em Goiânia e como
além da UAE Letras e Linguística, que disse não haver interessados na indicação, apenas a UAE de
Educação se manifestou, ela, Maria Helena de Paula e a professora Altina Abadia da Silva se
dispuseram a representar a Regional Catalão. Confirmou os nomes para representar a Regional Catalão
no comitê interno do PIBIC, por áreas, assim definidos: Renata Alessandra Evangelista (Saúde),
Gabriela Rezende Fernandes (Engenharias), Janaína Cassiano Silva (Ciências Humanas), Antônio
Fernandes Júnior (Letras e Linguística). Para representar a Regional Catalão no Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) ela colocou o seu
próprio nome, pois não havia nenhum representante da área de Ciências Humanas e nem da área de
Letras e Linguística, além do Professor Dr. André Carlos Silva, representando as Exatas/Engenharias..
Para representar a Regional Catalão no Comitê de Integridade estão os professores Luiz do
Nascimento Carvalho e Roselma Lucchese. Informou que consultou a professora Roselma Lucchese
da possibilidade de realizarem uma oficina sobre o Comitê de Ética em Pesquisa, direcionada
sobretudo aos orientadores e orientados dos programas de pós-graduação, pois grande parte dos
problemas havidos na submissão de projetos está relacionada à escrita dos mesmos e o papel do
orientador é essencial neste ponto. Está aguardando a definição de uma data. Informou que fez uma
segunda consulta à professora Sheila A. Teles (Coordenadora de Pesquisa da UFG) para falar sobre
integridade no ensino, pesquisa e extensão, que disse que não poderá vir, mas vai repassar o convite à
Proª Tatiana Duque Martins, que é quem coordena o Comitê de Integridade nas Atividades de Ensino,
Pesquisa e Extensão/UFG. A presidente da reunião disse que tentará marcar os dois eventos para o
mesmo dia. Reforçou que tem como meta aumentar os índices de submissão de projetos de Iniciação
Científica (IC) e de Iniciação Tecnológica e Inovação (ITI) na Regional Catalão, para que em 2016
seja superior aos números alcançados em 2015. Falou sobre o preenchimento da Plataforma Sucupira e
solicitou atenção das UAEs que forem submeter Aplicativo para Propostas de Cursos Novos (APCN),
para que verifiquem a carga horária dos seus docentes, uma vez que não há previsão de nomeação de
novos docentes diante do atual cenário político e econômico. Disse que é muito importante as
propostas interdisciplinares que buscam docentes em outras Unidades, mas depende do chefe da
Unidade a soberania de considerar ou não a carga horária do docente em outra Unidade. Lembrou que
os nomes de docentes não podem se repetir em mais de uma proposta de APCN. Informou as
principais datas do calendário da CAPES. O conselheiro Wolney Honório Filho voltou ao assunto
discutido em reunião anterior, a respeito de retirar bolsa de um programa já existente para dar a um
programa novo, dizendo que não acha correto. A presidente disse que não há novas bolsas da CAPES a
ser distribuída, mas fica angustiada com a criação de um programa novo sem possibilidade de
concessão de bolsa, como houve até o momento. A conselheira Luciana Borges disse que no GT de
bolsas do "Workshop otimização de recursos financeiros" do qual participou, discutiu-se a necessidade
de criação de uma política de distribuição de bolsas, inexistente atualmente. Disse que as Pró-Reitorias
não têm um diagnóstico total das bolsas e as cortam dos PPGs sem fazer uma análise mais rigorosa. A
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presidente concordou com a conselheira de que não há critérios de corte ou de concessão; disse que
estabelecer esses critérios é mais uma meta sua. Lembrou que é pelo índice de bolsas de demanda
social que é feita a distribuição do recurso do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP), ou seja,
o número de bolsas CAPES é um dos fatores que impactam no montante do PROAP. Na sequência,
convidou a conselheira Élida Alves da Silva para falar sobre os Grupos de Trabalhos (GT)s, que
discutirão por temas o que se espera da nova Universidade. Esta citou os nomes dos GTs: GT1 Gestão Administrativa e Orçamentária e TI; GT 2 - Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação e
Internacionalização; GT 3 - Extensão e Cultura; GT 4- Planejamento Institucional e Gestão de
Pessoas; GT 5 - Graduação e GT 6 - Assuntos da Comunidade Universitária. Explicou que a ideia é
que o maior número de pessoas participem desses GTs, a fim de elaborar um projeto que realmente
tenha a cara que esta comunidade deseja. A presidente da reunião pediu que integrantes de todas as
UAEs se inscrevem no GT 2. Com o adiantado da hora, a conselheira Luciana Borges solicitou que
desse início à pauta deliberativa e, na sequência, sugeriu que a parte deliberativa das reuniões fossem
antecipadas e que os informes fossem enviados por e-mail. A presidente da reunião esclareceu que a
intenção é discutir com os conselheiros sobre os informes e deu início às deliberações, com a análise
do processo de afastamento do professor Bruno Gonçalves Borges, para cursar Doutorado em
Educação na Universidade Federal de Uberlândia, no período de 15/04/2016 a 01/03/2019, conforme
processo 23070.000552/2016-65. Leu o parecer, que teve como relator o conselheiro José de Lima
Soares, o qual declarou ser favorável à solicitação do requerente. Após as discussões, a presidente
colocou em votação o parecer do relator, que foi aprovado por unanimidade. A seguir, apresentou para
homologação, o ad referendum da presidente da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-Graduação,
acerca da solicitação de oferta de nova turma do Curso de Especialização em Gestão Financeira e
Controladoria, da Unidade Acadêmica Especial de Gestão e Negócios, conforme processo
23070.009600/2015-08. Explicou que o processo foi discutido nesta Câmara anteriormente, mas no
momento da votação, verificou-se que não havia mais quórum. Ainda, assim, deixou os conselheiros à
vontade para realizar nova discussão. Ao colocar em votação, o ad referendum foi aprovado por
unanimidade. Encerrada a pauta deliberativa, o coordenador Marcelo Henrique Stoppa informou que o
edital do processo seletivo de empreendimentos de base tecnológica para o programa de incubação de
empresas está no site da Incubadora Athenas. Na sequência, a presidente da reunião procurou pelo
documento que seria lido ao final da reunião, sendo informada de que o conselheiro Luiz do
Nascimento Carvalho teve que sair mais cedo e o levou consigo, ficando esse ponto retirado da pauta.
A seguir, a presidente da reunião esclareceu que houve uma segunda reclamação de programa de pósgraduação, em que docentes estão se negando a orientar aluno aprovado pela cota de pretos, pardos e
indígenas (PPI), o que não é permitido, uma vez que a inscrição dele é decorrente de ação afirmativa
de inclusão e o discente não pode ser recusado. Sugeriu que seja formalizada a negativa e colocada na
reunião do colegiado do curso em questão. Informou que há uma possibilidade de publicar novo edital
para seleção de professor visitante da Regional Catalão, visando ao preenchimento de duas (02) vagas.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h53min 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:
Celso Vieira Abud
Donald Mark Santee
Eliane Martins de Freitas
Élida Alves da Silva
Jalles Franco Ribeiro da Cunha
João Batista Cardoso
Lillian Jordânia Batista Franczak
Luciana Borges
Luiz do Nascimento Carvalho
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Magda Valéria da Silva
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis
Rafael de Ávila Rodrigues
Regma Maria dos Santos
Rogério Santana Peruchi
Vagner Rosalem
Wender Faleiro
Wolney Honório Filho

