ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE OUTUBRO DE 2017
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Aos dezenove (19) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e dezessete
minutos (14h17min), 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; Mauro Antônio Andreata, subcoordenador do PPG –
Mestrado Profissional em Ensino de Física; Magda Valéria da Silva, coordenadora do PPG – Mestrado
em Geografia; Vagner Rosalem, coordenador do PPG – Mestrado em Gestão Organizacional; Celso
Vieira Abud, coordenador do PPG – Mestrado em Modelagem e Otimização; Anderson Luiz Ferreira,
coordenador de pesquisa da Unidade Acadêmica Especial (UAE) de Biotecnologia; Fernanda Barros,
coordenadora de pesquisa da UAE de Educação; Ed Carlo Rosa Paiva, coordenador de pesquisa da
UAE de Engenharia; Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, coordenador de pesquisa da UAE de Física;
Rafael de Ávila Rodrigues, coordenador de pesquisa da UAE de Geografia; 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; Donald Mark Santee, subcoordenador de pesquisa da UAE
de Matemática e Tecnologia; Jocélia Pereira de Carvalho Oliveira, subcoordenadora de pesquisa da
UAE de Química; Pedro Augusto Amorim Franco, coordenador da Biblioteca Seccional; José
Eustáquio Ribeiro, coordenador do Centro Integrado do Cerrado e Ulysses Rocha Filho,
subcoordenador da Editora Letras do Cerrado. Os conselheiros/as Luzia Márcia Resende Silva,
Luciana Borges, Antônio Fernandes Júnior e Paulo César Inácio justificaram suas ausências. Havendo
quórum, a presidente iniciou a reunião informando sobre o 14º Congresso de Pesquisa, Ensino e
Extensão (CONPEEX) que aconteceu na Regional Goiânia nos dias 16 a 18/10/2017. Relatou que as
apresentações e o trabalho dos orientadores com os alunos da Regional Catalão foram elogiadas pela
boa qualidade. Ressaltou a importância para os professores que estão em PPG ter alunos de iniciação
científica na graduação. Falou do CONPEEX da Regional Catalão e passou a lista dos avaliadores de
trabalhos, para que os presentes confirmassem sua participação. Falou sobre o V Seminário de
Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Regional Catalão que acontecerá nos dias 20 e 21/11/2017.
Informou que o trabalho de avaliação está prestes a iniciar e solicitou professores da área de ciências
sociais aplicadas, que sejam doutores, para gerenciar a avaliação no sistema e a editoração, os quais
serão também organizadores do evento. Informou que estará de férias na próxima semana não
participando do CONPEEX da Regional Catalão. Informou o calendário de eventos do PIC
confirmados para o dia 01/11 (manhã e tarde), 29/11 e solicitou que os coordenadores de pesquisa
avisem todos os alunos de iniciação científica e iniciação tecnológica para que os mesmos participem.
Informou que está aguardando confirmação de outro evento a ser realizado em janeiro, que será um
curso sobre captação de recursos para projetos de extensão e pesquisa. Falou sobre o concurso de para
Professor Visitante e/ou Professor e Pesquisador Visitante Estrangeiro (Edital Nº 55/2017) para o qual
sete (7) PPGs da Regional Catalão manifestaram formalmente adesão, sendo cinco vagas para esta
Regional. Informou que o concurso de bolsas para doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Goiás e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (FAPEG/CAPES)
estará aberto até o próximo dia 31 e que o candidato não pode estar trabalhando porque é bolsa de
demanda social (DS). Informou sobre o curso de editoração eletrônica de revistas e periódicos
(OJS/SEER) que acontecerá aqui na Regional nos dias 30 e 31/10, já dentro da proposta de
internacionalização, convidando todos a participarem. Informou que participará do Fórum Nacional de
Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação que acontecerá nos dias 21 a 24/11 cujo tema é o impacto da
pesquisa na pós-graduação. Reafirmou que está disposta a participar dos fóruns de comitês de
avaliação da CAPES de todas as áreas dos PPGs da Regional Catalão, caso os conselheiros achem
importante a sua participação e a convidem, para o que ela irá com diária da Coordenação de Pesquisa
e Pós-Graduação (CPPG), mas com transporte da UAE solicitante. Relatou que participou de reunião
na CAPES nos dias 12, 13 e 14, convidada por uma coordenação de PPG na qual o entendimento atual
foi deixar de publicar em livros, dada a quantidade de obras e a dificuldade de dados consistentes, o
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que compromete o qualis de livros. De contraparte, há o reforço para a publicação em periódicos de
impacto. A presidente ponderou a dificuldade de mudar critérios e políticas de um quadriênio para
outro e reforçou a importância de considerar as especificidades das áreas e que cabe ao colegiado da
cada PPG avaliar as estratégias mais eficientes para incrementar sua produção. Informou que a CPPG
tem uma página com novo layout, conforme alteração em todas as páginas da UFG e que a mesma está
sendo atualizada quase diariamente. Passou ao único ponto de pauta deliberativo, apresentando a ata
do dia 28/09/2017 para apreciação e, a seguir, a colocou em votação, que foi aprovada por
unanimidade, sem correções. Convidou o conselheiro Anderson Luiz para falar sobre os preparativos
para o Dia C da Ciência. O conselheiro fez um relato do que já está pronto. Solicitou à presidente da
reunião para interceder junto ao Diretor da Regional Catalão para agilizar a confecção dos cartazes.
Passou toda a programação já prevista para o Dia C da Ciência e solicitou a colaboração dos demais
conselheiros nas apresentações de cada área. O conselheiro André Vasconcelos observou quanto custa
um aluno bolsista stricto sensu e ressaltou que estes deverão estar presentes em atividades
institucionais como esta. O conselheiro Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos discordou dizendo que o
aluno de pós-graduação não vai querer participar. A presidente da reunião sugeriu que também sejam
integradas ao Dia C da Ciência atividades do Centro Integrado do Cerrado. O conselheiro Anderson
Luiz pediu que as apresentações fossem confirmadas com ele até amanhã, por e-mail. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta minutos (15h40min) 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:
Anderson Luiz Ferreira _______________________________________________________________
André Vasconcelos da Silva____________________________________________________________
Celso Vieira Abud___________________________________________________________________
Donald Mark Santee _________________________________________________________________
Ed Carlo Rosa Paiva _________________________________________________________________
Fernanda Barros ____________________________________________________________________
João Batista Cardoso _________________________________________________________________
Jocélia Pereira de Carvalho Oliveira _____________________________________________________
José Eustáquio Ribeiro _______________________________________________________________
Magda Valéria da Silva _______________________________________________________________
Mauro Antônio Andreata ______________________________________________________________
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis ______________________________________________________
Pedro Augusto Amorim Franco _________________________________________________________
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos ______________________________________________________
Rafael de Ávila Rodrigues ____________________________________________________________
Ulysses Rocha Filho _________________________________________________________________
Vagner Rosalem ____________________________________________________________________

