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Aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e dezessete minutos, 1 
na Sala de Reuniões (sala 104) do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG/Regional 2 
Catalão, reuniram-se os membros da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG/Regional 3 
Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência da Coordenadora de Pesquisa Pós-Graduação da 4 
regional Catalão, Prof.ª Dr.ª Maria Helena de Paula. Na oportunidade, compareceram os seguintes 5 
Conselheiros: Aparecida Maria Almeida Barros, subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação 6 
(PPG) – Mestrado em Educação; Luciana Borges, coordenadora do PPG – Mestrado em Estudos da 7 
Linguagem; Mauro Antônio Andreata, coordenador do PPG – Mestrado Profissional em Ensino de 8 
Física; Carmem Lúcia Costa, coordenadora do Programa de Pós-Graduação (PPG) – Mestrado em 9 
Geografia; Eliane Martins de Freitas, coordenadora do PPG – Mestrado Profissional em História; Élida 10 
Alves da Silva, coordenadora do PPG – Mestrado Profissional em Matemática; Thiago Alves de 11 
Queiroz, subcoordenador do PPG – Mestrado em Modelagem e Otimização e também coordenador de 12 
pesquisa da Unidade Acadêmica Especial (UAE) de Matemática e Tecnologia, mas com representação 13 
e voto de apenas um desses assentos; Vanessa Nunes Alves, subcoordenadora do PPG – Mestrado em 14 
Química; Anderson Luiz Ferreira, coordenador de pesquisa da UAE de Biotecnologia; Rogério 15 
Santana Peruchi, coordenador de pesquisa da UAE de Engenharia; Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, 16 
coordenador de Pesquisa da UAE de Física e Química; Rafael de Ávila Rodrigues, coordenador de 17 
pesquisa da UAE de Geografia; André Vasconcelos da Silva, coordenador de pesquisa da UAE de 18 
Gestão e Negócios; José de Lima Soares, coordenador de pesquisa da Unidade Acadêmica Especial 19 
(UAE) de História e Ciências Sociais; João Batista Cardoso, coordenador de pesquisa da UAE de 20 
Letras e Linguística; Neubher Fernandes Nunes - representante discente; Lillian Jordânia Batista 21 
Franczak, coordenadora da Biblioteca Seccional da Regional Catalão. As conselheiras Maria José dos 22 
Santos, coordenadora do Departamento Editorial e Márcia Pereira dos Santos, coordenadora do Centro 23 
de Documentação e Pesquisa justificaram suas ausências. Havendo quórum, a presidente da sessão 24 
iniciou a reunião informando que estará de férias nos próximos dias. Lembrou que os PPGs que 25 
estiverem com edital em andamento precisarão encaminhá-los à Coordenação de Pesquisa e Pós-26 
Graduação (CPPG). Disse que na CPPG estão solicitando no mínimo quinze dias de prazo para análise 27 
e que os templates de editais precisam ser repensados, para atender à nova resolução que já está 28 
aprovada. Esclareceu que os editais, até que se aprovem os novos regulamentos, devem tomar como 29 
referência maior o novo Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação da UFG, a Resolução 30 
CEPEC-1403, e que os regulamentos ainda em vigência deverão ser tomados como referência apenas 31 
se não ferirem a atual Resolução. Esclareceu que se reuniu com o PPGs da RC, em 08/07/2016, e 32 
determinaram uma rotina de trabalhos na RC para realizar e encaminhar as adequações aos novos 33 
regulamentos dos PPGs. Deu alguns informes sobre o IV Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e 34 
Inovação que acontecerá dias 29 e 30/09 aqui na Regional, entre eles, que serão aceitos somente textos 35 
completos. Disse que a comissão organizadora espera que os e-books sejam publicados ainda este ano 36 
para impactar na avaliação dos PPGs. Informou sobre uma palestra que haverá com o prof. Valtencir 37 
Zucolotto, cujo tema será pesquisa científica, dirigida a todos os participantes do evento, e osob a 38 
organização da CPPG. Informou, ainda, sobre o resultado da chamada pública 03/2015 - Programa 39 
Primeiros Projetos da FAPEG, divulgado no dia 06/07/2016 e sobre o edital 04/2016 – 40 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (DCR) do CNPq/FAPEG, solicitando que o 41 
docente que for procurado por pesquisador interessado em concorrer à bolsa, que acompanhe o correto 42 
preenchimento dos formulários no FAPEGESTOR, visando a obter maior competitividade. Informou 43 
sobre a chamada CNPq 11/2016 – Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão 44 
Inovadora (DT) e sobre a chamada 12/2016, além dos resultados preliminares da Iniciação Científica 45 
(PROLICEN – PIBITI/PIVITI – PIBIC/PIVIC/AF – PIBIC-EM), em um quadro constando o 46 
quantitativo de projetos recomendados por UAE e pediu que os coordenadores de pesquisa e 47 
coordenadores de PPGs incentivem a maior participação de docentes das suas UAEs. Solicitou à 48 
conselheira Luciana Borges que fizesse um relato da sua experiência como avaliadora dos relatórios do 49 
PIBIC, a qual explicou os procedimentos, conforme cada área. Na sequência, passou ao II ponto da 50 
pauta. A presidente da reunião apresentou para análise e discussão a ata do dia 16/06/2016 e, a seguir, 51 
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colocou-a em votação, ficando a mesma aprovada com o registro de duas (2) abstenções. Passou ao 52 
ponto IV da pauta, processos de afastamento para cursar Pós-Graduação Stricto Sensu, iniciando com a 53 
solicitação de afastamento da professora Heloísa Vitória de Castro, para cursar Doutorado em 54 
Geografia, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no período de 01/09/2016 a 01/09/2019, 55 
conforme processo 23070.008179/2016-91. O professor José Júlio de Cerqueira Pituba leu o parecer 56 
do relator Anderson Luiz Ferreira, que foi favorável à solicitação da docente. A seguir, a presidente da 57 
reunião convidou o conselheiro Rogério Santana Peruchi para apresentar o seu parecer acerca da 58 
solicitação de afastamento da Professora Ana Flávia Vigário para conclusão do curso de Doutorado em 59 
Educação, na Universidade Federal de Uberlândia, no período de 08/09/2016 a 31/08/2017, conforme 60 
processo 23070.007618/2016-48; o conselheiro leu o parecer e justificou sua posição favorável ao 61 
referido afastamento. Após os devidos esclarecimentos, a presidente da reunião colocou em votação os 62 
dois pareceres, os quais foram aprovados por unanimidade. Apresentou, a seguir, a solicitação de 63 
afastamento da Professora Marília Gabriela Alencar de Morais para conclusão do curso de Doutorado 64 
em Engenharia de Transportes, na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), no período de 65 
26/08/2016 a 25/08/2018, conforme processo 23070.009103/2016-08, cujo parecer foi emitido pela 66 
presidente da sessão. Leu o seu parecer e justificou sua posição favorável à solicitação da docente. A 67 
interessada estava presenta à reunião, com direito à voz, se colocando à disposição dos conselheiros 68 
para tirar alguma dúvida que tivessem. A seguir, a presidente da reunião solicitou que a interessada se 69 
retirasse do recinto, a fim de evitar possíveis constrangimentos dos votantes, para a apreciação do seu 70 
parecer, que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, passou ao V ponto da pauta. Disse que 71 
recebeu três ou quatro casos, nas duas últimas semanas, de alunas de Pós-Graduação Stricto Sensu que 72 
tiveram filho ou que vão ter filho nos próximos meses e que têm recebido informações distintas em 73 
PPGs sobre como proceder, uma vez que é direito garantido por lei os quatro meses de licença 74 
maternidade. Disse que os discentes dos PPGs, de modo geral, têm procurado a CPPG em busca de 75 
informações ou reclamações diversas. Disse que a licença maternidade não vai impactar nos seis meses 76 
que a bolsista tem de direito à prorrogação do curso, além do seu direito de prorrogação da bolsa, qual 77 
deve ser informada pela coordenação do PPG. Explicou que os seis meses de prorrogação depende de 78 
deliberação do colegiado do curso, mas os quatro meses de licença maternidade são garantidos por lei 79 
e que nem precisariam ser deliberados, se a aluna precisar deste prazo para a conclusão de seu curso. 80 
Disse que estão sugerindo às alunas gestantes a autuação de processo e que a sugestão aos 81 
coordenadores de PPG é que no relatório anual da Plataforma Sucupira eles registrem tal fato. A 82 
presidente colocou o tema em discussão e, ao final, a conselheira Eliane Martins de Freitas sugeriu que 83 
a Câmara emita um documento de orientação aos coordenadores de programas. A presidente da 84 
reunião pediu ajuda aos conselheiros para elaborar esse documento para aprovação na próxima 85 
reunião. O conselheiro André Vasconcelos da Silva sugeriu que seja realizada uma reunião com pauta 86 
única de reflexão e criação de documento orientador, convocando os coordenadores de PPGs e 87 
convidando os alunos para também participarem da reunião. O conselheiro André se comprometeu a 88 
iniciar o rascunho do documento orientador e enviar por e-mail à presidente, a qual dará os 89 
encaminhamentos decorrentes conforme a sugestão deste conselheiro. Nada mais havendo a tratar, a 90 
reunião foi encerrada às quinze horas e trinta e seis minutos e eu, Tânia Maria Tartuci, Secretária dos 91 
Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos 92 
presentes. _________________________________________ 93 
Presidente: Maria Helena de Paula ___________________________ 94 
Conselheiros: 95 
Anderson Luiz Ferreira _______________________________________________________________ 96 
André Vasconcelos da Silva ___________________________________________________________ 97 
Aparecida Maria Almeida Barros _______________________________________________________ 98 
Carmem Lúcia Costa _________________________________________________________________ 99 
Eliane Martins de Freitas______________________________________________________________ 100 
Élida Alves da Silva _________________________________________________________________ 101 
João Batista Cardoso _________________________________________________________________ 102 
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Rafael de Ávila Rodrigues_____________________________________________________________ 109 
Rogério Santana Peruchi ______________________________________________________________ 110 
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