ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE JANEIRO DE 2018
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Aos dezoito (18) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e treze minutos
(14h13min), na 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, Profª. Drª. Maria Helena de Paula. Na oportunidade, compareceram os seguintes
Conselheiros: Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, coordenador do Programa de Pós-graduação (PPG)
– Doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas; José Waldo Martínez Espinosa, coordenador do PPG
– Mestrado em Engenharia de Produção; Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira, coordenadora do
PPG – Mestrado em Estudos da Linguagem; Mauro Antônio Andreata, subcoordenador do PPG –
Mestrado Profissional em Ensino de Física; Magda Valéria da Silva, coordenadora do PPG – Mestrado
em Geografia; Geraldo Sadoyama Leal, subcoordenador do PPG – Mestrado em Gestão
Organizacional; Celso Vieira Abud, coordenador do PPG – Mestrado em Modelagem e Otimização;
Vanessa Nunes Alves, coordenadora do PPG – Mestrado em Química; Rita Tatiana Cardoso Erbs,
subcoordenadora de pesquisa da Unidade Acadêmica Especial (UAE) de Educação; Heber Martins de
Paula, subcoordenador de pesquisa da UAE de Engenharia; Paulo Eduardo Gonçalves de Assis,
coordenador de pesquisa da UAE de Física; André Vasconcelos da Silva, coordenador de pesquisa da
UAE de Gestão e Negócios; João Batista Cardoso, coordenador de pesquisa da UAE de Letras e
Linguística; Marcos Napoleão Rabelo, coordenador de pesquisa da UAE de Matemática e Tecnologia;
Richele Priscila Severino, coordenadora de pesquisa da UAE de Química; Pedro Augusto Amorim
Franco, coordenador da Biblioteca Seccional; Ulysses Rocha Filho, subcoordenador da Editora Letras
do Cerrado. Os conselheiros/as Luzia Márcia Resende Silva e Rafael de Ávila Rodrigues justificaram
suas ausências. Enquanto aguardava quórum, a presidente iniciou a reunião lembrando que no ano
passado veio uma verba para instalação de internet Eduroam nas Unidades interessadas e uma dessas
Unidades era o Centro Integrado de Pesquisa e Pós-graduação. Disse que entrou em contato com o
Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP) da Regional Catalão (RC), que ao iniciar o serviço
descobriu que os cabos estavam danificados. Disse que entrou em contato com o Centro de Gestão do
Espaço Físico (CEGEF) da RC para tentar solucionar o problema, mas que o responsável está de
férias. Lembrou que já solicitou também reparos na rede elétrica do prédio. Disse que por ora a
internet não é satisfatória. Informou aos conselheiros, representantes da Biblioteca Seccional e da
Coordenação de Administração e Finanças, especialmente, que dois mil e catorze (2014) foi o ano
mais exitoso na Regional, que ainda tinha verba destinada à pesquisa, possibilitando efetuar diversas
melhorias desta coordenação, incluindo algumas nos programas de pós-graduação. Disse que algumas
mudanças foram efetuadas na destinação das salas, sendo necessário que o laboratório da pósgraduação fosse instalado na Biblioteca. O conselheiro Pedro Augusto disse que está aguardando a
conclusão da reforma da Biblioteca para instalação do Laboratório de Informática da Pós-graduação.
Disse que o espaço onde ele será instalado deverá ser dividido. A presidente da reunião disse que não
precisa dividi-lo pois a ideia é adquirir mais computadores. Disse que está concluindo o relatório da
Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação (CPPG) e fez um relato dos principais números nele
contido. Às catorze horas e vinte e oito minutos (14:28) havendo quórum, deu prosseguimento à
reunião formalmemte. Deu boas vindas à professora Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira,
coordenadora do Mestrado em Estudos da Linguagem. Lembrou que a partir da instalação da Câmara
de Pesquisa e Pós-Graduação na Regional Catalão, ocorrida no dia 11/12/2014, todos os processos de
afastamento passam a caminhar aqui na Regional. Informou que há três (3) anos participa do Encontro
Nacional dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (ENPROP), custeada em passagens e diárias
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI). Sugeriu que quem assumir a função de coordenadora
de pesquisa e pós-graduação, busque também essa ajuda financeira e participe do evento. Justificou
que muito do que é dito no ENPROP fica valendo como política para a pós-graduação nos dois anos
seguintes. Falou sobre o edital de internacionalização e sugeriu que uma pessoa da nova gestão da
Regional participe das reuniões para elaboração do edital. Disse que a Regional Catalão possui
pesquisadores capazes de impactar os grandes projetos da UFG. Disse que o Pró-Reitor solicitou
algumas informações a serem enviadas até o dia 09/02/2018, as quais devem ser respondidas por
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todos. O conselheiro André Vasconcelos elogiou e parabenizou o trabalho da presidente à frente da
CPPG. A presidente da reunião disse que no próximo dia dezesseis (16) terá uma reunião festiva para
entrega do Relatório de Gestão. Disse que solicitou ao Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação que ela
pudesse permanecer representando a Regional Catalão no projeto de internacionalização após o dia
01/03/2018, ao que ele permitiu. Na sequência iniciou a pauta deliberativa, solicitando inclusão de
ponto de pauta para deliberação acerca da ata da reunião do dia 19/10/2017, encaminhada aos
conselheiros para leitura e discussão na reunião de 23/11/2017, que não aconteceu por falta de quórum.
Inclusão aceita, passou à discussão e deliberação da ata do dia 19/10/2017, que ficou aprovada, sem
correções, com o registro de duas abstenções. Passou à discussão e deliberação da ata do dia
23/11/2017, que também ficou aprovada, sem correções, com o registro de uma abstenção. Passou à
discussão do calendário de reuniões da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação, esclarecendo
que, mesmo sendo aprovado, na próxima gestão este poderá ser alterado. Explicou que para a reunião
do mês de julho marcou duas datas, mas deverá ser definida, à época, apenas uma data. Explicou,
tmabém, que este calendário foi pensado em conformidade com o calendário de reuniões da Câmara
Superior de Pesquisa e Pós-graduação, uma vez que os membros da Regional na Câmara Superior, são,
obrigatoriamente, membros na Câmara Regional. Lembrou que os membros na Câmara Superior
atualmente são: Programa de Mestrado em Gestão Organizacional, Programa de Mestrado em
Química, Programa de Mestrado em Educação, coordenadora de Pesquisa e Pós-graduação
representando a área de Letras e, por fim, Programa de Mestrado em Engenharia de Produção.
Observou que, após a posse da nova gestão, conforme for a área do/a coordenador/a, essa
representação deverá ser revista afim de que todas as áreas fiquem representadas nas reuniões da
Câmara Superior. Apresentou o calendário para votação, ficando o mesmo aprovado por unanimidade.
A seguir, apresentou para discussão o processo 23070.008700/2017-71 acerca da proposta de criação
do Curso de Especialização em Ciências do Trabalho: Relações Trabalhistas e Previdenciárias, da
Unidade Acadêmica Especial de Gestão e Negócios da Regional Catalão, cujo coordenador é o
professor André Vasconcelos da Silva e subcoordenador é o professor Vagner Rosalem. Sendo ela
mesma a relatora, leu seu parecer que foi favorável à criação do curso, com uma recomendação para
que, antes que o processo seja encaminhado à relatoria do Conselho Gestor, que a coordenação do
Curso apresente uma nova data para seu início, uma vez que esteestava previsto para 30/10/2017, o
que não aconteceu, adequando todo o seu cronograma. A seguir, colocou o parecer em votação, ficando
o mesmo aprovado com o registro de dezesseis (16) votos favoráveis e uma (1) abstenção. Passou à
discussão dos processos de afastamento para qualificação, também ela foi a relatora. Apresentou,
inicialmente, o processo 23070.102418/2017-89 acerca da solicitação de afastamento do professor
Manoel Messias de Oliveira, para cursar Doutorado em Educação, no período de 21/03/2018 a
28/02/2020, na Universidade Federal de Uberlândia, na cidade de Uberlândia/MG. Leu o parecer que
foi favorável à solicitação do docente. Informou que, segundo o Departamento Pessoal (DP), não
existe óbice quanto à contratação de professor substituto. O conselheiro André Vasconcelos sugeriu
que o parecer destaque a relevância acadêmico científica nessa formação do docente para a Unidade
em que ele está lotado. A presidente disse que complementará o seu parecer. Após as discussões,
colocou o parecer em votação, ficando este aprovado por unanimidade. Passou à discussão do processo
23070.102056/2017-26 acerca da solicitação de afastamento da professora Andrea Del Larovere, para
cursar Douturado em Educação, no período de 21/03/2018 a 20/03/2021, na Universidade Metodista
de Piracicaba, na cidade de Piracicaba/SP. Leu o parecer favorável ao afastamento da docente,
observou que não há óbice quanto à contratação de professor substituto e colocou o parecer em
votação, ficando o mesmo aprovado por unanimidade. Passou à discussão do 23070.000025/2018-12
acerca da solicitação de afastamento do professor Lázaro Antônio da Fonseca Júnior para cursar
Doutorado em Engenharia Mecânica, no período de 31/03/2018 a 30/03/2020, na Universidade Federal
de Uberlândia, na cidade de Uberlândia/MG. Novamente informou que não há óbice quanto à
contratação de professor substituto. Leu seu parecer favorável ao afastamento do docente supracitado e
o colocou em votação, ficando o parecer aprovado por unanimidade. Passou à discussão do processo
23070.102577/2017/83 que trata da solicitação de afastamento do servidor técnico administrativo
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Frederico Guerreiro Ferreira para cursar Doutorado em Processos de Desenvolvimento Humano e
Saúde, na Universidade de Brasília, na cidade de Brasília/DF, no período de 07/03/2018 a 06/03/2021.
Ressaltou o investimento da Regional Catalão na qualificação de seus servidores técnicos
administrativos. Falou da diferença entre a legislação que rege a liberação do servidor técnico
administrativo e da liberação do docente. Ressaltou que qualquer servidor sai em função do interesse
da instituição e a sua qualificação também deve ser no interesse da administração pública. Sugeriu
trazer a resolução que trata do afastamento dos servidores técnicos administrativos para uma análise
detalhada nesta Câmara Regional. Fez um relato do seu parecer que foi favorável à liberação do
servidor e o colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Passou à apreciação de
ad referendum da Coordenadora de Pesquisa e Pós-graduação da Regional Catalão acerca de
solicitação de afastamento da professora Eliane Martisn de Freitas para cursar Estágio Pós-Doutoral no
Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS-UE) e no Departamento
Pedagogia e Educação da Universidade de Évora, em Portugal, no período de 15/03/2018 a
14/03/2019, conforme conta no processo 23070.101024/2017-11. A presidente da reunião justificou
que seu ad referendum foi em decorrência da falta de quórum na reunião do dia 23/11/2017, quando o
referido afastamento deveria ter sido deliberado. Observou que não há obice quanto a contratação de
professor substituto e que aprovou a solicitação de afastamento da docente. Colocou o ad referendum
em votação sendo o mesmo referendado por unanimidade. A seguir, a presidente da reunião explicou
que enviou alguns links aos conselheiros, em anexo com a convocação para esta reunião, sobre
legislação e documentos referentes à pesquisa e à pós-graduação, entre eles a Resolução Conjunta
CEPEC/CONSUNI 01/2017 que normatiza o estágio docência na UFG. Ressaltou que esta resolução
não ficou a contento em relação ao discutido nesta Câmara. Informou que ela não estava presente no
momento de sua aprovação no Conselho Universitário (CONSUNI). Falou das alterações a partir do
discutido à época e das novidades. Disse que a participação no Edital Capes PrInt exige que a página
do Programa de Pós-graduação esteja atualizada e em duas línguas, no mínimo, sendo Português e
Inglês. A presidente da reunião sugeriu que as páginas sejam atualizadas para que ela faça o pedido de
versão para uma língua estrangeira, sendo a primeira língua o Inglês, à Coordenadoria de Assuntos
Internacionais (CAI). Disse que enviará a cada PPG o que precisa ser atualizado na sua página.
Definiu, com a aprovação dos conselheiros, que até o dia 02/02/2018 todas as páginas dos PPG
estejam atualizadas. Disse que toda a legislação interna do PPG deverá estar atualizada até 26/04/2018.
Sugeriu que a Graduação, a Extensão e a Pesquisa discutam a Resolução no que diz respeito à
integração Graduação/Pós-graduação. Solicitou atenção especial ao prenchimento do Aplicativo de
Propostas de Cursos Novos (APCN). Perguntou como está o calendário de Coleta Capes e informou
que acha que não haverá tempo adicional para correção como houve das vezes anteriores. Sugeriu que
ele seja o mais bem preenchido possível, devendo haver uma comissão para realizar o preenchimento.
Pediu que o Curriculo Lattes seja atualizado. Informou que o Comitê de Ética em Pesquisa da
Regional Catalão foi aprovado e está aguardando receber um servidor para iniciar suas atividades. A
seguir, informou da possibilidade de fazer prospecção de projetos com outros países, em diversas
áreas. Falou do evento Africanidades que deverá acontecer no mês de outubro, na África, que conta
com a participação de todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e
trinta e três minutos (16h33min) e eu, Tânia Maria Tartuci, secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.
___________________________________
Presidente: Maria Helena de Paula ___________________________
Conselheiros:
André Vasconcelos da Silva____________________________________________________________
Celso Vieira Abud ___________________________________________________________________
Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira __________________________________________________
Geraldo Sadoyama Leal ______________________________________________________________
Heber Martins de Paula _______________________________________________________________
João Batista Cardoso _________________________________________________________________
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José Waldo Martínez Espinosa _________________________________________________________
Magda Valéria da Silva _______________________________________________________________
Marcos Napoleão Rabelo _____________________________________________________________
Mauro Antônio Andreata ______________________________________________________________
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis ______________________________________________________
Pedro Augusto Amorim Franco _________________________________________________________
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos ______________________________________________________
Richele Priscila Severino _____________________________________________________________
Rita Tatiana Cardoso Erbs ____________________________________________________________
Ulysses Rocha Filho _________________________________________________________________
Vanessa Nunes Alves _________________________________________________________________

