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Aos vinte e três (23) dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e quinze 1 

minutos (14h15min), na Sala de Reuniões (sala 104) do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-graduação 2 

da UFG/Regional Catalão, reuniram-se os membros da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação 3 

da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência da Coordenadora de Pesquisa e Pós-4 

graduação da Regional Catalão, Profª. Drª. Maria Helena de Paula. Na oportunidade, compareceram os 5 

seguintes Conselheiros: Wolney Honório Filho, coordenador do PPG – Mestrado em Educação; José 6 

Waldo Martínez Espinosa, coordenador do PPG – Mestrado em Engenharia de Produção; Mauro 7 

Antônio Andreata, coordenador do PPG – Mestrado Profissional em Ensino de Física; Magda Valéria 8 

da Silva, coordenadora do PPG – Mestrado em Geografia; Vagner Rosalem, coordenador do PPG – 9 

Mestrado em Gestão Organizacional; Paulo César Inácio, subcoordenador do PPG – Mestrado em 10 

História; Celso Vieira Abud, coordenador do PPG – Mestrado em Modelagem e Otimização; Anderson 11 

Luiz Ferreira, coordenador de pesquisa da UAE de Biotecnologia; Fernanda Barros, coordenadora de 12 

pesquisa da UAE de Educação; Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, coordenador de pesquisa da UAE 13 

de Física; Rafael de Ávila Rodrigues, coordenador de pesquisa da UAE de Geografia; André 14 

Vasconcelos da Silva, coordenador de pesquisa da UAE de Gestão e Negócios; Luzia Márcia Resende 15 

Silva, coordenadora de pesquisa da UAE de História e Ciências Sociais; João Batista Cardoso, 16 

coordenador de pesquisa da UAE de Letras e Linguística; Richele Priscila Severino, coordenadora de 17 

pesquisa da UAE de Química; Neubher Fernandes Nunes, representante discente; Lillian Jordânia 18 

Batista Franczak, coordenadora da Biblioteca Seccional; Maria José dos Santos, coordenadora do 19 

Departamento Editorial. Estavam presentes, ainda, com direito a voz, o novo bibliotecário Pedro 20 

Augusto Amorim Franco, o docente Luiz do Nascimento Carvalho, representante da Comissão de 21 

Integridade Acadêmica e o docente Marcelo Henrique Stoppa, Coordenador de Inovação, 22 

Transferência e Tecnologia da Regional Catalão. Havendo quórum, a presidente da sessão iniciou 23 

checando os nomes dos conselheiros e suas respectivas representações na Câmara. A conselheira Maria 24 

José pediu que o subcoordenador do Departamento Editorial não fosse convocado, a princípio, 25 

deixando para que ela mesma o convocasse quando não pudesse comparecer às reuniões. A presidente 26 

da reunião esclareceu que o costume é que todos os conselheiros e seus suplentes recebam juntos a 27 

convocação e aos titulares que não puderem comparecer fica a incumbência de avisar seus suplentes 28 

para que os mesmos compareçam. Iniciou os informes, falando da importância de observar quando 29 

ocorrerá a atualização do SISPG. Ressaltou que este deverá ser atualizado constantemente pelos 30 

coordenadores de programas. Informou que de 17 a 21 próximos o Sistema de Pós-graduação (SISPG) 31 

Stricto Sensu será desativado para que ocorra a migração ao Sistema Integrado de Gestão de 32 

Atividades (SIGAA) da Pós-graduação, com previsão de entrar em operação no dia 25. Disse que 33 

deverá acontecer uma reunião de treinamento para o novo sistema em Goiânia. Observou que o 34 

SIGAA da pesquisa apresenta inúmeros problemas. Comentou acerca de uma reunião acontecida na 35 

Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI), no dia 13 de março, da qual participaram da Regional 36 

Catalão os conselheiros Paulo Eduardo Gonçalves de Assis e Richele Priscila Severino, participando 37 

também o docente Eduardo Sérgio de Sousa.  A conselheira Richele relatou que essa reunião discutiu 38 

os projetos da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) que estão em andamento, seus pagamentos 39 

e o planejamento futuro, o corte de verba e a autonomia para cada instituição decidir onde quer cortar 40 

investimento. Disse que o mais animador foi a informação de que há um cronograma de publicação de 41 

novos editais para infraestrutura. A presidente sugeriu uma reunião com os conselheiros com os 42 

envolvidos para discutirem o assunto. O posicionamento dos conselheiros foi de não aceitar 43 

passivamente os cortes nos projetos da Regional Catalão. A presidente sugeriu que os quatro subgrupos 44 

responsáveis pelas propostas da Regional Catalão e o responsável pela proposta da manutenção se 45 

reúnam e elaborem um documento a partir do colegiado dos pesquisadores desta Câmara, 46 

buscando/lutando para que as propostas sejam mantidas da forma como foram aprovadas. A 47 

conselheira Richele apresentou duas propostas. Explicou que a primeira consiste em priorizar os 48 

projetos que representam as Regionais (no caso, um representa a Regional Catalão, outro a Regional 49 

Jataí e três projetos representam as quatro Regionais) em detrimento de dois projetos que são de 50 

Unidades específicas.  Disse que uma segunda estratégia, caso a primeira não seja aceita, seria manter 51 
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o projeto da Regional Catalão, se reorganizando internamente para dizer que renuncia a uma parte 52 

determinada do recurso, mas encaminhando o valor do recurso da Regional, cerca de um milhão e 53 

novecentos mil reais (R$ 1.900.000,00) para o Biotério da Regional Catalão, que foi quem elaborou o 54 

projeto inicial. O conselheiro Anderson disse para reunir as sugestões apresentadas e deixá-las 55 

guardadas para uma necessidade. A conselheira Richele disse que pela primeira vez percebeu que a 56 

Pró-reitora de Pesquisa e Inovação, professora Maria Clorinda Soares Fioravanti, estava sensibilizada 57 

com o projeto da Regional Catalão e lutou até o final a favor desta Regional, pelo valor total, 58 

entendendo que havia aqui uma especificidade diferente. A presidente sugeriu que os subgrupos das 59 

quatro propostas precisam se reunir e decidir que documentos elaborar e em que momento entregá-los 60 

em nome desta Câmara. Perguntou se os conselheiros concordavam com esse posicionamento, embora 61 

o mesmo não fosse deliberativo, ao que os mesmos concordaram. A seguir, passou a palavra ao 62 

docente Luiz do Nascimento Carvalho, representante da Comissão de Integridade Acadêmica, que 63 

sintetizou as atividades e discussões da comissão. Ele disse que a ideia é que o próximo módulo 64 

aconteça na Regional Jataí e, posteriormente, aqui na Regional Catalão. A presidente sugeriu que ele 65 

faça a memória da reunião da comissão e encaminhe a ela. Na sequência, comentou que recebeu, 66 

através da Secretaria de Gabinete da Regional Catalão, um memorando conjunto da PRPI/PRPG nº 67 

1/2017, direcionado aos diretores das Regionais e aos coordenadores de programas, a respeito do qual 68 

não tinha conhecimento até o momento, mas que amanhã terá reunião do Conselho de Ensino, 69 

Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) e poderá se informar a respeito. Disse que, de antemão, 70 

considera interessante a participação de todos os programas de pós-graduação, dizendo o que já fazem 71 

que não está previsto e o que pretendem fazer. Passou a palavra à conselheira Lillian que apresentou os 72 

informes da Biblioteca Seccional. A seguir, o docente Marcelo Henrique Stoppa passou alguns 73 

informes da Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia. Disse que através de um projeto da 74 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) aprovado montou uma equipe de cinco 75 

(5) bolsistas. Falou que convidará os coordenadores de programas de pós-graduação e coordenadores 76 

de pesquisa das UAEs, para uma reunião que tratará especificamente da inovação aqui na Regional. 77 

Falou de ação acontecida recentemente e superou a expectativa e das ações programadas para 78 

acontecerem até o próximo mês de junho, sem custos. Na sequência, a presidente informou que tem 79 

sido procurada por alunos e seus orientadores a respeito de certificação dos cursos de formação em 80 

pesquisa e formação em inovação. Esclareceu que os cursos de formação em pesquisa no ano passado 81 

foram transmitidos pela TV/UFG e pode ser que serão transmitidos novamente, mas os cursos de 82 

formação em inovação não foram e não serão transmitidos. A sugestão recebida na Pró-reitoria de 83 

Pesquisa e Inovação (PRPI) foi para realizar ações na Regional e pela própria Regional, certificar os 84 

alunos e apresentar à mesma para avaliação. Sugeriu que os alunos do PIBIC, PIVIC e PROLICEN 85 

também participem desses cursos que serão considerados cursos de formação e que os aconselhem a 86 

fazer mais de quatro cursos cada para a avaliação da PRPI. O conselheiro Paulo Inácio lembrou que o 87 

Mestrado em História continua em dificuldades para conseguir o registro no Ministério da Educação e 88 

pediu informações a respeito da função de Coordenação de Curso (FCC) de sua coordenadora. A 89 

presidente da reunião disse que no Departamento Pessoal da UFG foi informada que não existe FCC 90 

disponível e que ela já solicitou ao Diretor da Regional, professor Thiago Jabur Bitar, que ficou de 91 

enviar um documento ao Reitor solicitando esclarecimentos a esse respeito. O conselheiro Vagner 92 

observou que, em juízo, a tendência é que as respectivas FCC apareçam. A presidente da reunião disse 93 

que a respeito do registro do Mestrado em História e do Mestrado em Modelagem e Otimização que 94 

está na mesma situação não obteve mais informações. Pediu que os conselheiros Paulo Inácio e Celso 95 

enviem e-mail ao Pró-reitor de Pós-graduação, com cópia para ela, solicitando informações e que o 96 

Paulo Inácio e o Vagner também formalizem a solicitação de informações a respeito de FCC. A 97 

presidente da reunião iniciou a pauta deliberativa falando da fé pública na aprovação das atas. 98 

Ressaltou que as decisões foram aprovadas em momento anterior à discussão e à aprovação do texto 99 

das atas. Após esse esclarecimento, apresentou para discussão a ata do dia 22/09/2016 que, após as 100 

sugestões, para correção foi aprovada por unanimidade. As atas dos dias 28/09/2016 e do dia 101 

20/10/2016 foram aprovadas por unanimidade, sem correções. A ata do dia 16/02/2017, após as 102 
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sugestões de correções foi aprovada por unanimidade. A presidente da reunião solicitou permissão para 103 

inverter a ordem da pauta, antecipando o quarto ponto. Com a aprovação dos conselheiros, apresentou 104 

para discussão o processo 23070.004362/2017-06, que trata de solicitação de afastamento do professor 105 

Serigne Ababacar Cisse Ba para realizar estágio pós-doutoral em Educação, na Université de Montréal, 106 

na cidade de Montréal, no Canadá, no período de 01/08/2017 a 31/07/2018. Sendo ela a relatora do 107 

processo, leu o parecer, no qual foi favorável à solicitação do docente. Ressaltou que o Departamento 108 

Pessoal (DP) da Regional Catalão informou no processo que o afastamento em questão não dá direito à 109 

contratação de professor substituto e solicitou que isto conste em ata. Explicou que essa informação 110 

não impede que o afastamento seja aprovado nesta instância, que avalia o mérito do pedido e das 111 

instâncias de destino. A conselheira Richele observou que tem conhecimento de uma lei que permite a 112 

contratação de professor substituto nas situações em que o curso seja no exterior. A presidente da 113 

reunião disse que não tem conhecimento, mas vai se informar junto ao DP. Esgotadas as discussões, 114 

colocou em votação o parecer da relatora que foi aprovado por unanimidade. Passou à análise do 115 

processo 23070.004363/2017-42, que trata de solicitação de afastamento da professora Normalene 116 

Sena de Oliveira para cursar doutorado em Educação, na Universidade Federal de São Carlos 117 

(UfsCar), na cidade de São Carlos/SP, no período de 20/05/2017 a 19/05/2017. Sendo a presidente da 118 

reunião relatora do processo, como no processo anterior, leu o seu parecer, que foi favorável à 119 

solicitação da docente, no entanto recomendou que antes de dar prosseguimento à sequência dos 120 

trâmites, a data de emissão da certidão de ata do colegiado fosse retificada e anexada ao processo. 121 

Ressaltou que o DP informou que, neste pleito, não há óbice quanto à contratação de professor 122 

substituto. Após os esclarecimentos, colocou em votação o parecer da relatora que foi aprovado por 123 

unanimidade. Passou à análise do processo 23070.010941/2016-46, que trata da adequação do 124 

Regulamento Específico do Programa de Pós-graduação em Ensino de Física da UAE de Física da 125 

Regional Catalão à Resolução CEPEC 1403/2016, cujo parecerista foi o conselheiro José Waldo 126 

Espinosa Martínez. Este leu seu parecer contendo as alterações atendidas em relação ao template e o 127 

que deveria ser corrigido, sendo ao final favorável à aprovação do referido regulamento. A conselheira 128 

Richele disse que sendo um programa em rede não necessariamente ele precisa estar de acordo com as 129 

normas da instituição, uma vez que tem uma regulamentação maior que é do programa da Rede. Disse 130 

que esse pormenor pode lhe conceder respaldo jurídico. A presidente da reunião disse que a Rede 131 

também tem que se abrir para abrigar o processo, uma vez que o programa tem entrada na CAPES 132 

como UFG, não como programa da rede apenas. Disse que vindo aprovado pelo colegiado do 133 

programa e da UAE, todos estão entendendo que está correto. O conselheiro Mauro disse que o 134 

regulamento foi feito com o seu colegiado, constando também restrições ou não restrições da 135 

Sociedade Brasileira de Física (SBF), ao que a presidente da reunião solicitou que constasse isso em 136 

ata. Não havendo mais esclarecimentos a fazer, a presidente da reunião perguntou se diante das 137 

colocações pelo Professor Mauro apresentadas poderia votar o parecer do relator. Com o 138 

consentimento dos conselheiros, colocou em votação o parecer do relator que foi aprovado com o 139 

registro de uma (1) abstenção. Ressaltou que o PPG precisa atender a algumas sugestões apresentadas 140 

no parecer. Em seguida, informou que as normas internas dos PPG não precisam de aprovação da 141 

PRPG e nem desta Câmara, mas que estão à disposição para esclarecer dúvida ou alguma dificuldade. 142 

Falou, ainda, da urgência de remeter as normas internas, as quais são da responsabilidade de cada 143 

Programa. A conselheira Richele disse que foi consultada pelos alunos do mestrado a respeito do 144 

Restaurante Universitário não subsidiar alimentação para os alunos de pós-graduação. A presidente da 145 

reunião informou que a alimentação é subsidiada pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 146 

que apoia alunos de baixa renda apenas de cursos de graduação. Explicou que o subsídio para alunos 147 

da pós-graduação teria que ser oriundo de recurso da UFG. Orientou o conselheiro Neubher, que é 148 

representante estudantil, que repasse essa informação aos demais alunos e que ele se reúna com 149 

representantantes de cada programa de pós-graduação da Regional, a fim de elaborarem um 150 

documento dirigido à Direção. A conselheira Lillian apresentou o novo bibliotecário, Pedro Augusto 151 

Amorim Franco, que a partir do próximo dia 17 será o coordenador da Biblioteca Seccional da 152 

Regional Catalão (BSRC), uma vez que ela foi removida para a Biblioteca Central da UFG. Pediu o 153 
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apoio de todos e agradeceu. A presidente informou que o Centro de Informação e Apoio Didático da 154 

Pós-Graduação (CIAD) deverá ficar pronto no período de um mês, ressaltando a importância da 155 

conselheira Lillian em sua estruturação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 156 

dezesseis horas e trinta e oito minutos (16h38min) e eu, Tânia Maria Tartuci, Secretária dos Órgãos 157 

Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos 158 

presentes. ___________________________________ 159 

Presidente: Maria Helena de Paula ___________________________... 160 
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