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Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 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 da Regional
Catalão, Prof.ª Doutora Maria Helena de Paula. Na oportunidade, compareceram os seguintes
Conselheiros: Carmem Lúcia Costa, coordenadora do Programa de Pós-Graduação (PPG) – Mestrado
em Geografia; Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, coordenador do Programa de Pós-Graduação (PPG)
– Doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas; Luciana Borges, coordenadora do PPG – Mestrado
em Estudos da Linguagem; Eliane Martins de Freitas, coordenadora do PPG – Mestrado Profissional
em História; Élida Alves da Silva, coordenadora do PPG – Mestrado Profissional em Matemática;
Celso Vieira Abud, coordenador do PPG – Mestrado em Modelagem e Otimização; Elaine Rosechrer
Carbonero, subcoordenadora do PPG – Mestrado em Química; Wolney Honório Filho, coordenador do
PPG – Mestrado em Educação; Rogério Santana Peruchi, coordenador de Pesquisa da Unidade
Acadêmica Especial (UAE) de Engenharia; Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, coordenador de
Pesquisa da UAE de Física e Química; Rafael Ávila Rodrigues, coordenador de pesquisa da UAE de
Geografia; José de Lima Soares, coordenador de Pesquisa da UAE de História e Ciências Sociais;
Vanessa Regina Duarte Xavier, subcoordenadora de Pesquisa da UAE de Letras e Linguística; Thiago
Alves Queiroz, coordenador de Pesquisa da UAE de Matemática e Tecnologia; Neubher Fernandes
Nunes - representante discente e Márcia Pereira dos Santos, coordenadora do Centro de Documentação
e Pesquisa e as conselheiras Lillian Jordânia Batista Franczak, coordenadora da Biblioteca Seccional
da Regional Catalão e Maria José dos Santos, coordenadora do Departamento Editorial; Regma Maria
dos Santos, coordenadora do Centro Integrado de Pesquisa, justificou sua ausência. Estava presente,
com direito a voz, o Prof. José Júlio de Cerqueira Pituba, Assessor da Coordenação de Pesquisa e PósGraduação. Havendo quórum, a presidente iniciou a reunião, informando que se trata de sete
processos para discussão e deliberação na reunião e que tem sido discutida nas últimas reuniões da
Câmara Superior de Pesquisa e Pós-graduação (CSPPG) a nova Resolução de Pesquisa, com debates
intensos e que, por isso, até o presente, a discussão avançou sobre quatro a cinco artigos apenas.
Informa da possibilidade de uma reunião extraordinária para dar andamento nos processos de
adequação dos regulamentos, caso a Câmara Regional não consiga encerrar ou deliberar em definitivo
sobre as adequações hoje. A presidente da sessão informou que acerca do BRISPE, que acontecerá em
Goiânia, procurou o pró-reitor de pós-graduação (José Alexandre Felizola D. Filho) para possível
auxílio aos coordenadores de pesquisa e de pós-graduação das UAEs da RC, ao que ele esclareceu que
os PPGs podem usar recursos do PROAP que, recentemente, foram acrescidos de novos valores.
Especificamente sobre os regulamentos, a presidente chamou a atenção para desligamentos de alunos
dos programas de Pós-graduação de Stricto Sensu na UFG, conforme previsto na resolução 1403 e no
regimento geral da UFG: esclareceu que o plágio, se cometido por alunos de Lato Sensu, não motiva
desligamento, mas suspensão. No entanto, nos cursos de Stricto Sensu, plágio é uma das motivações de
desligamento. A Profª Maria Helena chama a atenção para este detalhe importante nos regulamentos
específicos e nas rotinas diárias dos PPGs. Informou o resultado do edital CAAF, no qual a Regional
Catalão (RC) teve um aluno PPI contemplado, embora não tenha sido o candidato desta regional que
obteve a maior média final no processo, na cota da RC; explicou os critérios do edital e como se deram
as etapas de avaliação e, ante aos questionamentos levantados, se propôs a discutir com a comissão e
apresentar na próxima reunião um posicionamento. Foram aprovados para a apresentação todos os
trabalhos inscritos do IV SPPGI, conforme informa a III Circular do evento; as coletâneas da edição
passada já estão na página da CPPG e da Regional Catalão, exceto o quarto volume, ainda em ajustes.
Sobre o terceiro CONPEEX foi deliberado na reunião de 19 maio de 2016 da CRPPG, retornando a
antiga demanda da RC de trazer o seminário de IC para Catalão (desobrigando os alunos e orientadores
a comparecerem na edição em Goiânia), que em 2016 esta obrigação seria cumprida em Goiânia no
13º Conpeex, mas que a Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação comporia uma comissão para
se reunir a partir de outubro e discutir sobre trazer o PIBIC para Regional Catalão em 2017. Esclareceu
que a Pró-reitora de Pesquisa e Inovação, professora Maria Clorinda Fioravanti, disse que Catalão não
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teria rede hoteleira para sediar o CONPEEX com seus mais de 900 alunos e orientadores, ao que a
CRPPG respondeu que teria; a presidente da sessão propôs que fosse composta a comissão com pelo
menos três coordenadores de pesquisa porque são eles que lidarão diretamente com as questões do
PIBIC e do PIBITI para discussão deste ponto na RC e com a PRPI. Diante do não pronunciamento
dos coordenadores, a comissão não foi constituída e a presidente reforçou a todos que é obrigatório
participar do CONPEEX em Goiânia nos dias 17, 18 e 19 de outubro e quem não puder comparecer
deverá justificar formalmente indicando algum representante (aluno de pós-graduação stricto sensu ou
outro professor) para acompanhar o aluno que apresentará o trabalho. Em seguida, a conselheira
Lillian Jordânia Batista Franczak informou o seguinte: os crachás foram suspensos pelo fato de o
contrato que a empresa tinha com universidade ter se encerrado há algum tempo; porque a UFG não
conseguiu resolver esse problema, a partir do dia sete de novembro a Biblioteca passará a emprestar
livros somente para os usuários com as carteirinhas; os docentes não precisam fazer o treinamento,
bastando levar foto e solicitar a carteirinha; de 25 a 27 de outubro ocorrerá o evento intitulado Semana
Nacional do Livro e da Biblioteca: leitura, cultura e contemporaneidade, cuja programação já está na
página da Regional Catalão. A seguir, a conselheira Maria Helena de Paula iniciou a pauta deliberativa,
com a apreciação da ata do dia 18/08/2016, que, após as correções apontadas, foi colocada em votação
e aprovada com uma (1) abstenção. Na sequência passou à apreciação dos processos de pós-graduação
Stricto Sensu: Normatização e Regulamentação conforme a Resolução CEPEC 1403/2016, iniciando
com o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Geografia - (Processo
23070.010938/2016-30). A presidente da reunião convidou o Conselheiro Celso Vieira Abud para ler
seu parecer. Após a leitura, sugeriu que o presente regulamento retornasse à coordenação do Programa
para adequação dos itens destacados, ressaltando que o programa deve atentar-se, principalmente, à
correção dos tópicos que não estão em conformidade com as resoluções superiores da Universidade.
Observou que, posteriormente, os autos deverão retornar à Câmara Regional de Pesquisa e PósGraduação para nova apreciação. Em seguida, a presidente convidou o Conselheiro Petrus Henrique
Ribeiro dos Anjos para ler seu parecer, referente ao Regimento do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu – Mestrado em Estudos da Linguagem (Processo 23070.010931/2016-25). Este disse que o
processo está documentado conforme as instruções da PRPG e que erros de digitação foram
comunicados diretamente, via e-mail, à coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da
Linguagem, que fez a correção na versão final. Deu seu parecer favorável. Em seguida, a presidente
convidou a Conselheira Élida Alves da Silva para ler seu parecer, referente ao Regulamento do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em História (Processo 23070.010934/2016-41).
A conselheira sugeriu que o presente processo retornasse ao Programa para as adequações pertinentes,
sendo seu parecer favorável. Após as discussões, a presidente da reunião colocou em votação os três
pareceres, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Na sequência, convidou o conselheiro
Wolney Honório Filho para ler seu parecer sobre a Proposta de novo regulamento do Mestrado
Profissional em Matemática em Rede Nacional da Universidade Federal de Goiás (PROFMAT/UFG).
O relator disse que, em vista do que foi apresentado nos autos, seu parecer foi favorável à proposta de
regulamento, sem a necessidade de adequação. Assim, a presidente da reunião colocou em votação o
Regulamento do PROFMAT que foi aprovado. A seguir, a presidente convidou a conselheira Luciana
Borges para ler seu parecer acerca do Regulamento do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu –
Mestrado em Gestão Organizacional (processo 23070.010793/2016-65). A conselheira leu seu parecer,
sugerindo que o referido processo retornasse à Coordenação do Programa para as adequações
pertinentes e, feito isso, retornasse a esta Câmara para apreciação, sem, no entanto, se colocar
favorável ou contra o parecer, sugestão acatada pela plenária. Na sequência, a presidente leu o parecer
referente ao Regulamento do Processo de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Educação (processo 23070.010926/2016-63), cujo relator foi o Conselheiro Mauro Antônio Andreata que não
estava presente à reunião e deu parecer favorável. Contudo, a presidente observou a necessidade de
fazer determinadas adequações, colocando em votação o parecer favorável do relator, que recebeu oito
(8) votos contrários e (2) abstenções, ficando, desta forma, reprovado o parecer. Prosseguindo, a
presidente leu o parecer da conselheira Vanessa Nunes Alves, que não estava presente à reunião, acerca
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do regulamento do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Modelagem e
Otimização (processo 23070.010936/2016-84), com a sugestão de retornar ao Programa para
adequações, sem se posicionar quanto à aprovação do parecer. Colocou em votação o parecer (com o
destaque de que deve voltar à coordenação do programa para ajustar pontos debatidos pelos presentes
na CRPPG), que foi aprovado com (1) abstenção. Em vista dos pareceres que apontam para a
necessidade de ajustes pelos PPGs e a data de 30 de setembro para o envio da documentação à PRPG,
a presidente propôs uma reunião extraordinária da CRPPG para o próximo dia 28, para aprovação dos
Regulamentos que retornaram aos respectivos PPGs para as adequações. Os presentes concordaram
com a agenda e a pauta da reunião de caráter extraordinário. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às dezesseis horas e dezessete minutos e eu, Lívia Marçal da Silva, Secretária da presente
sessão, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.
______________________________
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