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Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e vinte e três 1 
minutos, na Sala de Reuniões (sala 104) do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação da 2 
UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, reuniram-se os membros da Câmara Regional de 3 
Pesquisa e Pós-Graduação da UFG/Regional Catalão, sob a presidência da Coordenadora de Pesquisa e 4 
Pós-Graduação, Prof.ª Dr.ª Maria Helena de Paula. Na oportunidade, compareceram os seguintes 5 
Conselheiros: Thiago Alves Queiroz, subcoordenador do PPG – Mestrado em Modelagem e 6 
Otimização; Luzia Márcia Resende Silva, coordenadora do PPG – Mestrado Profissional em História; 7 
Luciana Borges, coordenadora do PPG – Mestrado em Estudos da Linguagem; Vagner Rosalem, 8 
coordenador do PPG – Mestrado em Gestão Organizacional; Wolney Honório Filho, coordenador do 9 
PPG – Mestrado em Educação; Jalles Franco Ribeiro da Cunha, subcoordenador do PPG – Mestrado 10 
Profissional em Ensino de Física; Paulo César Inácio, coordenador do PPG – Mestrado em História; 11 
Tânia Maria Nunes Gonçalves, coordenadora do PPG – Mestrado em Matemática; Petrus Henrique 12 
Ribeiro dos Anjos, coordenador do PPG - Ciências Exatas e Tecnológicas; Vanessa Nunes Alves, 13 
coordenadora do PPG - Química; Anderson Luiz Ferreira, coordenador de pesquisa da UAE de 14 
Biotecnologia; Ed Carlo Rosa Paiva, coordenador de Pesquisa da UAE de Engenharia; Paulo Eduardo 15 
Gonçalves de Assis, coordenador de pesquisa da UAE de Física; Rafael de Ávila Rodrigues, 16 
coordenador de pesquisa da UAE de Geografia; Luzia Márcia Resende Silva, coordenadora de 17 
pesquisa da UAE de História e Ciências Sociais; Marcos Napoleão Rabelo, coordenador de pesquisa 18 
da UAE de Matemática e Tecnologia; Richele Priscilla Severino, coordenadora de Pesquisa da UAE de 19 
Química; e José Luís Solazzi, subcoordenador do Centro Integrado do Cerrado. Os conselheiros 20 
Magda Valéria da Silva, André Vasconcelos da Silva, João Batista Cardoso, Vanessa Regina Duarte 21 
Xavier, Maria José dos Santos e Ulysses Rocha Filho justificaram suas ausências. Estava presente, 22 
ainda, com direito a voz, Thiago Porto de Almeida Freitas, professor da UAE de Matemática e 23 
presidente do 3º Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura da Regional Catalão.  Havendo 24 
quórum, a presidente iniciou a reunião solicitando a inclusão de escolha de suplente para a 25 
Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG/Regional Catalão na pauta da reunião. Convidou o 26 
presidente do 3º Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura da Regional Catalão, professor 27 
Thiago Porto de Almeida Freitas para falar sobre o evento e a importância da mobilização dos 28 
professores da Regional em contribuir com o Conpeex direta ou indiretamente. Este informou que, 29 
regido pela temática da Semana Nacional de Tecnologia "A Matemática está em tudo", o evento 30 
ocorrerá de 23 a 26 de outubro de 2017, será concomitante ao Espaço das Profissões e terá como ponto 31 
de partida a experiência dos anos anteriores. Contará com a Mostra de Investigação Científica, a 32 
Mostra de Extensão Cultural e a Mostra de Ensino (Prolicen, Pibid e Monitorias). Com relação à 33 
Avaliação do PIBIB, afirmou estar discutindo junto à PRPI a possibilidade de realizá-la na Regional na 34 
ocasião do evento. Parcerias com escolas públicas e IFs também estão sendo estabelecidas, a fim de 35 
fomentar a participação de alunos da Educação Básica. O coordenador do evento fez a chamada para a 36 
oferta de minicursos e oficinas (de no mínimo 3 horas), a serem encaminhados até 19/06 para a 37 
comissão de organização, para que o projeto a ser enviado para a FAPEG ganhe robustez e aumente as 38 
chances de aprovação do fomento. A conselheira Luzia Márcia Resende Silva fez um resgate histórico 39 
do Conpex e questionou a recusa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 40 
(CNPq) em vir até a Regional para avaliar o evento. O conselheiro Anderson Luiz Ferreira também 41 
criticou a cisão entre o Conpeex e a Mostra do PIBIC/PIVIC. A presidente da reunião, Maria Helena 42 
de Paula, esclareceu que tal avaliação não é regionalizada, mas institucional, e que, segundo 43 
informações da reitoria, não haveria logística e recursos disponíveis para que Catalão sediasse o 44 
evento. Thiago Porto de Almeida Freitas acrescentou já ter solicitado o documento, junto à Ouvidoria, 45 
que informa a exclusividade da UFG/Goiânia para sediar o evento. A conselheira Luciana Borges 46 
levantou a questão da ocorrência de dois eventos de pesquisa durante o segundo semestre de 2017, o 3º 47 
Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura e o V Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e 48 
Inovação, o que prejudicará a participação dos pesquisadores. A presidente da reunião passou a palavra 49 
para o apoio administrativo da Athenas - Centro de Empreendedorismo e Incubação da Regional 50 
Catalão da UFG, José Carlos Campos Gonçalves Filho, que informou sobre a palestra "Projeto 51 
Redação" do Ciclo EU FIZ!, que traz casos de sucesso e atitudes empreenderas, a ser oferecida naquela 52 
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mesma data, 25 de maio, às 19h no Mini Auditório Congadas. À seguir, deu sequencia à pauta da 53 
reunião informando sobre  a Resolução nº 1467/2017 da CEPEC, que revoga a 462/1999, mostrando 54 
onde encontrar a mesma no site da UFG e solicitando que fosse publicada nas páginas das unidades 55 
acadêmicas. A conselheira Tânia Maria Nunes Gonçalves questionou a demora dos processos que se 56 
encontram na Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores - SOC, no que a presidente informou sobre 57 
o acúmulo de processos e a existência de uma fila na SOC. Em seguida, foi trazida a pauta sobre o 58 
Módulo de Produção Intelectual do SIGAA, discutindo-se as questões de: demora na atualização dos 59 
dados; migração de projetos isolados, sem interferência na pontuação; limitações técnicas do SIGAA, 60 
como a não contabilização de orientações de estágios, TCCs e PIBICs; pontuação de orientações de 61 
pós-graduação; não obrigatoriedade de preenchimento do campo "Agência de Fomento"; inexistência 62 
de recursos contra pontuação de produção intelectual; data limite para validação dos dados 63 
(31/05/2017), ressaltando-se para o tempo de atualização do sistema, que tem sido de 3 dias. A 64 
conselheira Luciana Borges questionou a inexistência de uma nota atribuída pelo sistema, dada a 65 
inserção dos dados, e a impossibilidade de entrada com recursos, indagando sobre quem iria fazer essa 66 
associação de dados. A presidente da reunião seguiu com os informes de homologação das inscrições 67 
de Iniciação científica 2017-2018 da Regional Catalão e calendário de atividades do PIICT-2017/2018. 68 
Ressaltou a importância de atualização da Plataforma Sucupira com os dados de Pós-graduação. 69 
Informou sobre o reconhecimento dos Programas de Pós-graduação da Regional: PPG de História já 70 
foi reconhecido e PPG de Modelagem e Otimização com data de 23/05/2017. Levantou a questão da 71 
falta de Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) para as secretarias da PPGs da Regional, pois 72 
apenas três PPGs dispõem de técnicos efetivos (Educação, Geografia e Estudos da Linguagem). 73 
Afirmou ter sido solicitada a contratação de técnicos, junto à PRPG, mas ainda não recebeu 74 
perspectivas de uma resposta positiva. A formação de uma secretaria colegiada poderia ser uma 75 
possibilidade mais viável, segundo sugestão da PRODIRH, explicitada pela presidente. O conselheiro 76 
Paulo César Inácio afirmou que tal assunto já foi discutido e refutado no Conselho Gestor e chamou a 77 
atenção para a necessidade de socialização da proposta e debate dentro da Regional. A presidente da 78 
reunião acrescentou que tal ideia foi rechaçada porque os PPGs que dispõem de TAEs não aceitam 79 
abrir mão destes para dividirem com outros cursos. Para o conselheiro Anderson Luiz Ferreira, a 80 
discussão deve ser ampla e envolver não somente os PPGs mas todas as unidades acadêmicas. A 81 
conselheira Luciana Borges entende que não há uma política de gestão de pessoal na Regional, 82 
devendo haver uma possibilidade de remanejamento de TAEs concursados de acordo com o 83 
interesse/necessidade da Regional Catalão. A presidente admitiu que se a presença de um técnico 84 
efetivo for condição sine qua non para autoriza o funcionamento de PPGs, não será possível viabilizá-85 
los, pois o sistema encontra-se precarizado. A conselheira Luzia Márcia Resende Silva questionou o 86 
remanejamento de técnicos a contra gosto, devendo tal discussão pertencer à própria categoria, e 87 
sustentou ser contra à secretaria colegiada das PPGs, como posição política, pois desta forma estaria se 88 
aceitando a precarização do serviço público. A presidente informou ter realizado estudo prévio sobre a 89 
relação PPGs/TAEs, averiguando que todos os PPGs de Goiânia tinham, no mínimo, um técnico 90 
administrativo. A mesma defendeu a isonomia com relação à Regional Goiânia. O conselheiro Vagner 91 
Rosalen, apesar de acreditar que a secretaria colegiada resolveria o problema, se opõe à iniciativa por 92 
ser contrário à precarização do serviço público de educação. Dando sequencia à pauta, a presidente da 93 
reunião informou não haver resposta quanto às Funções de Coordenadores de Curso (FCCs) e 94 
anunciou o arquivamento do processo de abertura do Mestrado Profissional em História. A conselheira 95 
Luciana Borges ressaltou a importância dos PPGs se atentarem para as trocas de bolsas porque ela tem 96 
observado a diminuição das cotas durante o processo. A presidente assegurou estar solicitando um 97 
aumento da cota de bolsas para os PPGs da Regional. À seguir, anunciou a criação do Curso de 98 
Formação em Francês, que será disponibilizado aos técnicos administrativos, em especial aos 99 
servidores da Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e secretários de PPGs, visando a 100 
internacionalização dos programas preconizada pela CAPES. Tal curso será ofertado durante o horário 101 
de trabalho do servidor e ministrado pelo professor Alexandre António Timbane, pesquisador visitante 102 
no Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem (PPGEL). A presidente informou que o 103 
regulamento da Avaliação Quadrienal 2017 da CAPES, que avalia os programas de pós-graduação, já 104 
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foi disponibilizado aos programas através de email, devendo os mesmos observar os documentos da 105 
área e as normas da UFG. Informou sobre o curso de Aplicativos de Propostas de Cursos Novos 106 
(APCNs) a ser oferecido em 07 de junho de 2017, elencou alguns procedimentos para APCNs como a 107 
necessidade de encaminhamento prévio da proposta para a comissão interna da PRPG e a aprovação 108 
interna da UFG após a provação na CAPES. Apresentou, também, o calendário de recebimento e 109 
avaliação das propostas de APCNs. O conselheiro Anderson questionou o porquê de os critérios da 110 
Comissão Interna serem diferentes dos critérios da CAPES. O conselheiro Vagner Rosalen disse que 111 
discorda da política da Universidade que impõe a análise prévia por uma comissão interna, pois isso 112 
impede o fortalecimento das regionais do interior. Em seguida, a presidente solicitou que fosse 113 
escolhido um suplente para a presidência das reuniões da Câmara de Pesquisa durante o período de seu 114 
mandato (até 28 de fevereiro de 2017), o qual devia ser membro titular da Câmara com título de 115 
doutor. Consultados, os conselheiros Wolney Honório Filho e Marcos Napoleão Rabelo recusaram o 116 
convite. O conselheiro Paulo Eduardo Gonçalves de Assis aceitou a suplência e deverá presidir as 117 
reuniões da Câmara de Pesquisa na ausência ou impossibilidade da presidente Maria Helena de Paula. 118 
O mesmo comunicou a existência de uma resolução de integração (32/2013), ainda não aprovada em 119 
última instância, que incentiva a distribuição equitativa das funções  e que os chefes que não fizerem 120 
tal distribuições deverão ser responsabilizados. O conselheiro Wolney Honório Filho aformou que a 121 
portaria de coordenador de pesquisa, emitida pela Reitoria, daria a carga horária administrativa, que é 122 
de 20 horas, mas que tal informação necessita ser regulamentada, visto que não consta a informação de 123 
carga horária do cargo nas resoluções. A presidente apresentou para discussão e aprovação a ata do dia 124 
20/04/2017, que foi aprovada sem correções com o registro de cinco abstenções. Passou à discussão do 125 
processo 23070.007174/2017-21, em que foi relatora, acerca da criação de nova turma na Pós-126 
Graduação Lato Sensu "Especialização em Ensino Interdisciplinar em Infância". Diante da existência 127 
de recursos financeiros já aprovados, deu parecer favorável à oferta de nova turma. Colocou em 128 
votação, sendo a oferta aprovada por unanimidade. Passou à apreciação do processo 129 
23070.005646/2017-21, acerca da criação de novo curso de pós-graduação e seu regulamento 130 
denominado "Doutorado em Química" em associação com UFGD, UFG/RC e UEG-UnU Anápolis, do 131 
qual foi a relatora.  Deu parecer favorável e o colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por 132 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e cinquenta 133 
(16h50min) e eu, Patrícia de Sousa Oliveira, Assistente em Administração da Coordenação de Pesquisa 134 
e Pós-graduação, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos 135 
presentes. __________________________________________________________________________ 136 
Presidente: Maria Helena de Paula ______________________________________________________ 137 
Conselheiros: 138 
Anderson Luiz Ferreira _______________________________________________________________ 139 
Ed Carlo Rosa Paiva _________________________________________________________________ 140 
Jalles Franco Ribeiro da Cunha ________________________________________________________ 141 
José Luís Solazzi ____________________________________________________________________ 142 
Luciana Borges _____________________________________________________________________ 143 
Luzia Márcia Resende Silva ___________________________________________________________ 144 
Luzia Márcia Resende Silva ___________________________________________________________ 145 
Marcos Napoleão Rabelo _____________________________________________________________ 146 
Paulo César Inácio ___________________________________________________________________ 147 
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis ______________________________________________________ 148 
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos ______________________________________________________ 149 
Rafael de Ávila Rodrigues ____________________________________________________________ 150 
Richele Priscilla Severino _____________________________________________________________ 151 
Tânia Maria Nunes Gonçalves _________________________________________________________ 152 
Thiago Alves Queiroz ________________________________________________________________ 153 
Vagner Rosalem _____________________________________________________________________ 154 
Vanessa Nunes Alves _________________________________________________________________ 155 
Wolney Honório Filho ________________________________________________________________ 156 


