ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA VINTE DE OUTUBRO DE 2016
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Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e dez minutos
(14h10min), 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 PósGraduação da Regional Catalão, Prof.ª Dr.ª Maria Helena de Paula. Na oportunidade, compareceram os
seguintes Conselheiros: Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, coordenador do Programa de PósGraduação (PPG) – Doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas; Wolney Honório Filho,,
coordenador do Programa de Pós-Graduação (PPG) – Mestrado em Educação; Luciana Borges,
coordenadora do PPG – Mestrado em Estudos da Linguagem; Carmem Lúcia Costa, coordenadora do
Programa de Pós-Graduação (PPG) – Mestrado em Geografia; Vagner Rosalem, coordenador do PPG
– Mestrado em Gestão Organizacional; Eliane Martins de Freitas, coordenadora do PPG – Mestrado
Profissional em História; Thiago Alves de Queiroz, subcoordenador do PPG – Mestrado em
Modelagem e Otimização e também coordenador de pesquisa da Unidade Acadêmica Especial (UAE)
de Matemática e Tecnologia, com direito, nesta reunião, a apenas um voto; Vanessa Nunes Alves,
coordenadora do PPG – Mestrado em Química; Anderson Luiz Ferreira, coordenador de pesquisa da
UAE de Biotecnologia; Cláudia Tavares do Amaral, coordenadora de pesquisa da UAE de Educação;
Rogério Santana Peruchi, coordenador de pesquisa da UAE de Engenharia; 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; Valdeci Rezende Borges, subcoordenador de pesquisa
da Unidade Acadêmica Especial (UAE) de História e Ciências Sociais; João Batista Cardoso,
coordenador de pesquisa da UAE de Letras e Linguística; Neubher Fernandes Nunes - representante
discente; Maria José dos Santos, coordenadora do Departamento Editorial. Estava presente, ainda, com
direito a voz, o assessor da Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação, José Júlio de Cerqueira
Pituba. As conselheiras Lillian Jordânia Batista Franczak, coordenadora da Biblioteca Seccional da
Regional Catalão e Márcia Pereira dos Santos, coordenadora do Centro de Documentação e Pesquisa e
Celso justificaram suas ausências. Havendo quórum, a presidente da sessão iniciou a reunião
apresentando um relatório de avaliação que o comitê interno do PIBIC, PIBITI, PIVIC e PIVITI fez
em relação ao 13º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX), realizado pela Regional
Goiânia. Pediu que os conselheiros levem às suas UAEs a discussão sobre a participação dos alunos da
Regional Catalão no CONPEEX da Regional Goiânia, uma vez que os mesmos ficam em sessões,
quase exclusivamente, com alunos de Catalão. Disse que existe uma demanda interna de trazer o
Seminário de Apresentação de Pesquisa dos alunos do PIBIC para a Regional Catalão. Disse que para
o próximo edital do PIBITI vai tentar que o critério para concessão de bolsa seja o mesmo critério
adotado no edital do PIBIC e que o cenário político atual aponta para o aumento no corte de bolsas.
Informou que os trabalhos submetidos ao Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (SPPGI)
estão sendo analisados. O conselheiro Wolney Honório Filho solicitou que seja tomada alguma
providência em relação às bancas de qualificação, as quais estão recebendo recusas para o transporte
de professores externos, ainda que as mesmas tenham sido agendadas com antecedência. A conselheira
Eliane Martins de Freitas informou que participou do Fórum Nacional de Coordenadores de História
onde veiculou uma conversa que a ideia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) é de acabar com o Edital de Bolsas de Produtividade em Pesquisa. O professor
José Júlio de Cerqueira Pituba solicitou que todos atualizem o Currículo Lattes e os grupos de
pesquisa. A conselheira Carmem Lúcia Costa convidou para o evento em comemoração aos 30 anos do
Curso de Geografia. Dando início à pauta deliberativa, a presidente da reunião disse que a discussão e
aprovação das atas dos dias 22/09/2016 e 28/09/2016 ficariam para aprovação na próxima reunião,
considerando que não houve tempo hábil para que os conselheiros realizassem uma leitura antecipada
das mesmas. Informou que junto à convocação da próxima reunião as referidas atas serão
reencaminhadas aos conselheiros. Informou que estará em gozo de férias na próxima reunião, ficando
a presidência da mesma a cargo do professor José Júlio de Cerqueira Pituba, Assessor da Coordenação
de Pesquisa e Pós-Graduação da Regional Catalão. Disse que recebeu o edital de seleção do Curso de
Mestrado em Modelagem e Otimização e o edital de seleção do Curso de Mestrado em Geografia,
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repassando ambos para análise do seu substituto. Deu início ao terceiro ponto da pauta, com a análise
das adequações realizadas no regulamento do programa de pós-graduação stricto sensu - Mestrado em
Ensino de Física - Processo 23070.010941.2016-46, para atender à Resolução CEPEC nº 1403/2016.
Passou a palavra à relatora Eliane Martins de Freitas, que leu o parecer onde relatou incompatibilidade
conceitual entre o template e a Resolução 1403/2016, concluindo ser desfavorável à aprovação do
regulamento. Explicou que não recomendou que o processo retornasse ao Programa para fazer as
adequações, pois notou uma resistência do mesmo em se adaptar a determinadas questões, justificando,
assim, a reprovação. A presidente da reunião explicou que, dessa forma, votará o parecer e a seguir
votará o encaminhamento a partir do resultado da votação do parecer. Disse que qualquer questão
recursal é nesta Câmara que deverá ser decidida. O conselheiro Wolney Honório Filho disse que
aprovar um parecer desfavorável pode trazer sérias consequências ao Programa. A presidente da
reunião sugeriu votar o parecer e encaminhar na sequência o próximo procedimento, que é, na sua
opinião, a apreciação no colegiado da UAE, uma vez que implicará alterações em todo o regulamento
do Programa. Disse que na certidão de ata deverá constar o que deverá ser atendido, qual o
procedimento a seguir. Após as discussões, a presidente da reunião colocou em votação o parecer da
relatora que recebeu doze (12) votos favoráveis e uma (1) abstenção, ficando aprovado o parecer. A
seguir, em função dessa votação, a qual reprovou as adequações ao regulamento, a presidente
encaminhou que a certidão de ata deverá conter a indicação de que o supracitado regulamento deverá
retornar ao Programa, iniciando-se a discussão e deliberação no âmbito do colegiado da Unidade, para
proceder às adequações sugeridas no parecer e retornar a esta Câmara sob avaliação de novo
parecerista ou com o acompanhamento da CPPG, o que foi aprovado por unanimidade. Disse que o
Programa deverá se reunir com o colegiado do Curso e da UAE, consultando formalmente a CPPG que
os auxiliará nas adequações. Passou à análise do segundo regulamento, convidando a relatora Carmem
Lúcia Costa para dar o seu parecer acerca das adequações realizadas no Regulamento do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Química (Processo 23070.010929/2016-79) para atender
à Resolução CEPEC nº 1403/2016. A relatora leu o parecer, onde fez algumas sugestões específicas.
Seu parecer foi pela aprovação do regulamento, com execução das correções apontadas. Após as
discussões, a presidente da reunião colocou em votação o parecer da relatora, que foi aprovado por
unanimidade, devendo o supracitado regulamento retornar ao Programa para proceder às adequações
sugeridas no parecer e retornar a esta Câmara para posterior avaliação. Passou-se à análise do terceiro
regulamento, convidando o relator Vagner Rosalem para ler o seu parecer acerca das adequações no
Regulamento do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado em Ciências Exatas e
Tecnológicas (Processo 23070.012528/2016-79) para atender à Resolução CEPEC nº 1403/2016. O
relator leu o parecer, que continha algumas sugestões de reformulação e recomendou, ao final, que o
regulamento retornasse à coordenação do Programa para proceder às adequações pertinentes, e, após,
fosse apreciado novamente nesta Câmara, sem, no entanto, aprovar ou reprovar o mesmo. O
conselheiro Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos justificou porque algumas posições foram assumidas
pelo Programa e não serão modificadas. A presidente da reunião disse que o regulamento não pode
ferir a resolução e apresentou algumas possibilidades de adequação. Após as discussões, colocou em
votação o parecer, que foi aprovado por unanimidade. O relator observou que tem algumas situações
que estão em desacordo com o template. A presidente da reunião disse que ela deverá se reunir com o
coordenador do Programa, que a CPPG deverá dar um parecer, e que, isso não ocorrendo, nomeará
novo relator para fazer um segundo parecer. Solicitou que conste na certidão de ata que o supracitado
regulamento deverá retornar ao Programa para proceder às adequações sugeridas no parecer, devendo
retornar a esta Câmara sob avaliação de novo parecerista. O conselheiro Wolney Honório Filho
ressaltou a necessidade de os pareceres serem decisivos e entende que este parecer está correto, uma
vez que o mesmo deveria ser favorável ou desfavorável ao texto em análise, de forma explícita. A
presidente considerou que o parecer remetendo a que retorne ao Programa é uma forma de parecer e
reitera a posição do conselheiro Wolney para que os pareceres, doravante, sejam decisivos, como
instruído em documento que ela enviara a todos os coordenadores de PPG desta Regional. A seguir,
passou ao quarto ponto da pauta, Aplicativos de Propostas de Cursos Novos (APCN). A presidente da
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reunião explicou que a discussão sobre o regulamento nesta Câmara de um curso ainda não aprovado é
regulamentado pela Resolução 1403, que prevê que os trâmites sejam adiantados neste caso, para, em
sendo aprovado o curso, não haja atraso/demora em seu início. Iniciou a análise do regulamento que
criará o Programa de Pós-Graduação stricto sensu - Curso de Mestrado em Engenharia de Produção
(PPGEP), (Processo 23070.009141/2016-49), tendo como coordenador o Professor José Waldo
Martinez Spinosa e como vice-coordenador o Professor Rogério Santana Peruchi. Relatou que o
regulamento para este mestrado (ainda não avaliado pela CAPES) foi completamente instruído pela
CPPGe, em seu parecer, apontou as correções a serem efetuadas. Apresentou um parecer favorável,
devendo retornar à Coordenação do Programa para atendimento às correções sugeridas, para
apreciação na próxima Câmara. Após as discussões, colocou em votação o parecer acerca do
regulamento que cria o referido curso, o qual foi aprovado por unanimidade. A seguir, houve uma
discussão a respeito de diversos eventos acontecendo ao mesmo tempo na Regional Catalão, o que
esvazia as atividades, dificulta a logística e o transporte, sugerindo que a Coordenação de Extensão e
Cultura (CEC) fizesse um calendário de eventos, planejado. A presidente da reunião deu início à
análise do regulamento que cria o Programa de Pós-graduação stricto sensu – Curso de Mestrado em
Engenharia Civil (PPGEC), (Processo 23070.009143/2016-92). Apresentou as suas considerações a
respeito do regulamento, as correções a serem efetuadas, devendo retornar à Coordenação do referido
Programa para proceder às adequações sugeridas no parecer e retornar a esta Câmara para posterior
apreciação. Ao final, seu parecer foi favorável. Após as discussões, colocou em votação o parecer, que
foi aprovado por unanimidade. A presidente da reunião solicitou inclusão de pauta, a pedido da
conselheira Carmem Lúcia Costa. Inclusão aceita, a conselheira Carmem Lúcia Costa relatou a
ocorrência de casos de assédio sexual entre professores e alunos da Regional Catalão, explicando que,
no último caso do qual se tem notícia, a aluna denunciou na Ouvidoria e a Ouvidoria rejeitou a
denúncia. Disse que isso acontece há bastante tempo, mas que são abafados pela Direção. Pediu apoio
à causa para que isso gere um processo administrativo. Relatou que dois casos ocorreram no Curso de
Ciências Sociais e que até pelo WhatsApp tem ocorrido. Pediu que esta Câmara fizesse uma nota de
repúdio aos diversos casos que acontecem na Regional Catalão, tanto moral quanto sexual. Os
conselheiros se manifestaram e a Câmara emitiu uma nota de repúdio que, posta em votação, foi
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e
trinta e nove minutos (16h39min) e eu, Tânia Maria Tartuci, Secretaria dos Órgãos Colegiados, lavrei a
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.
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