ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA QUINZE DE FEVEREIRO DE 2018
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Aos quinze (15) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta
minutos (14h30min), 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; Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira,
coordenadora do PPG – Mestrado em Estudos da Linguagem; Jalles Franco Ribeiro da Cunha,
coordenador do PPG – Mestrado Profissional em Ensino de Física; Magda Valéria da Silva,
coordenadora do PPG – Mestrado em Geografia; Paulo César Inácio, coordenador do PPG – Mestrado
Profissional em História; Maria Rita de Cássia Santos, coordenadora do PPG – Doutorado em
Química; Fernanda Barros, coordenadora de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial (UAE) de
Educação; 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; Jocélia Carvalho, subcoordenadora de pesquisa da
UAE de Química; Rafael de Ávila Rodrigues, coordenador de pesquisa da UAE de Geografia; Luzia
Márcia Resende Silva, coordenadora de pesquisa da UAE de História e Ciências Sociais; Ulysses
Rocha Filho, subcoordenador da Editora Letras do Cerrado. O conselheiro Celso Vieira Abud
justificou sua ausência. Enquanto aguardava quórum, a presidente iniciou a reunião resgatando a
resolução 1467/2017 no que concerne ao papel das coordenações ou coordenadorias de pesquisa das
unidades no recebimento e encaminhamento dos projetos de pesquisas, destacando que o trâmite de
submissão e aprovação nas UAEs já previsto e que não é aconselhável adotar trâmites que ferem a
resolução. Ainda destacou que se o projeto já foi aprovado por alguma agência institucional de
fomento este projeto não precisará da avaliação na UAE, apenas de sua aprovação. A presidente da
sessão ainda destacou a importância de os coordenadores de pesquisa das UAEs atenderem ao perfil de
pesquisador e de se empoderarem de suas funções nas unidades. Lembrou que o prazo para o envio dos
relatórios parciais dos projetos de pesquisa pelo aluno e a emissão de pareceres pelos orientadores é até
28/02/18, no SIGAA, nos respectivos portais. Agradeceu a colaboração dos membros na proposição e
redação da resolução conjunta CEPEC/CONSUNI 001/2017 e ainda ressaltou a importância da
integração entre a pós-graduação e a graduação, de modo a se propiciarem as condições necessárias e
legais para que alunos da graduação cursem disciplinas na pós-graduação e vice-versa. Alertou que a
partir da publicação desta resolução em 27/10/2017 o estágio docência passa a ser obrigatório para
todos os alunos bolsistas da pós-graduação, inclusive os da FAPEG, e tal estágio deve ser previsto no
planejamento pedagógico anual os cursos de graduação, o que demanda também a aprovação dos
projetos de estágio docência nos colegiados dos cursos de graduação. Os conselheiros Paulo César
Inácio e André Vasconcelos da Silva ponderaram que a obrigatoriedade do desenvolvimento do estágio
docência na graduação somente tem efeito para os alunos bolsistas que ingressarem nos programas
após a data da publicação da citada resolução conjunta. Às catorze horas e quarenta e três minutos
(14h43min), havendo quórum, a presidente deu prosseguimento à reunião formalmente. Lembrou que
o edital da FAPEG está publicado, quase encerrando o período de inscrição (19/03) e que este período
coincidirá com matrículas de muitos PPGs da RC e, por isso, reforçou a necessidade de os orientadores
acompanharem de perto a submissão de propostas dos alunos. Logo após, comentou que esteve na
semana passada na Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Regional Goiânia e conversou
com a Profa. Ofir sobre a conversão das páginas dos programas de pós-graduação da Regional Catalão
para a língua inglesa, intentando os propósitos da internacionalização. Informou que os coordenadores
dos PPGs da Regional Catalão deverão indicar quais partes e/ou documentos das páginas precisam ser
vertidos para o inglês. Destacou que os coordenadores devem entrar em contato direto com a CAI, pois
a solicitação dessas ações tradutivas já foi enviada via memorando pela CPPG, restando somente aos
coordenadores informar essas partes e/ou documentos a serem traduzidos. Como o foco é a
internacionalização e possibilidade de atender aos requisitos do edital CAPES PrInt, a sugestão da
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presidente da sessão é que os coordenadores informem à CAI até meados de março, pois o projeto
institucional para concorrer ao referido edital possivelmente será enviado no dia 18/04/2018. Na
sequência, a presidente evidenciou mais detidamente este edital da Capes, destacando que os
programas nota 5, 6 e 7 se configurarão como âncoras das linhas de pesquisas sugeridas e demais
programas enquanto competências no ínterim dessas linhas. Ressaltou a importância da participação
dos coordenadores na construção desse projeto e a urgência em responder às solicitações da PRPG,
concernentes a este edital. Ao apresentar as propostas das linhas de pesquisa da minuta do projeto que
fora enviado pelo Pró-reitor de Pós-graduação por e-mail a todos os PPGs, os conselheiros Maria Rita
de Cássia Santos e Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos ponderaram que a linha 8 "Inovação e
Desenvolvimento em Ciências, Novos Materiais e Tecnologias em Nanoestruturas", em um primeiro
momento está muito geral e no segundo momento está muito específico. A Profa. Maria Helena
indicou a eles que apontassem essa questão no grupo de discussão do projeto e sugerissem uma nova
redação, uma vez que o projeto ainda não está concluído, aguardando, portanto, as sugestões de
reformulações e/ou acréscimos dos programas de pós-graduação das quatro regionais. Encerrada a
questão sobre o edital CAPES PrInt, passou-se à discussão e deliberação da ata do dia 18/01/2018, que
ficou aprovada, sem correções, com o registro de uma abstenção. A seguir, a presidente informou que o
FINEP cortou a metade da verba dos projetos vinculados ao CT-Infra, dentre os quais a Regional
Catalão tem 3 (três) subprojetos e um é exclusivo dessa regional: "Centro de Caracterização de
Materiais e Biomoléculas" cujo montante inicial era de R$1.935.251,00 e foi reduzido para
R$1.050.619,60. Posteriormente, discutiu e apresentou o relatório de gestão da CPPG 2014-2017,
destacando os principais pontos e metas alcançadas, ficando este aprovado. Salientou que o arquivo do
relatório será enviado a todos os conselheiros, os quais deverão até segunda-feira próxima enviar suas
sugestões de reformulações e/ou acréscimos. Concluída a apresentação e discussão do relatório de
gestão, expôs para apreciação o processo 23070.104228/2017-04 acerca da solicitação de afastamento
do professor Rodrigo Graboski Fratti, para cursar Doutorado em Performances Culturais, no Programa de
Pós-Graduação Interdisciplinar em Performances Culturais, sediado pela Faculdade de Ciências
Sociais, durante o período de 20/03/2018 a 19/03/2021, na Universidade Federal de Goiás, na cidade de
Goiânia/GO. Leu o parecer, do qual ela foi relatora, que foi favorável à solicitação do docente.
Informou que, segundo o Departamento Pessoal (DP), não existe óbice quanto à contratação de
professor substituto. Destacou que apesar de o programa ser nota 3 no relatório da avaliação quadrienal
e que na página da CAPES consta como nota 4, o professor apresentou uma justificativa, a qual
também foi lida, e o aval do colegiado de sua unidade, referendando a justificativa apresentada pelo
professor. O conselheiro Petrus destacou que é importante verificar se de fato o programa é o único
interdisciplinar com a temática de correlação com o projeto do professor no pleito, ao que a professora
Maria Helena disse ter verificado por amostragem nos programas interdisciplinares na base CAPES e
que não identificou outros programas no Brasil com as características descritas e ainda ponderou que
deu ao interessado a responsabilidade da verdade do que afirma em sua carta-justificativa. A
conselheira Maria Rita sugeriu que por se tratar de programa único que se vincula à linha de pesquisa
do professor solicitante que se evidenciasse no parecer a questão da excepcionalidade do pedido de
afastamento para que esta câmara não torne corriqueiro aprovar sempre justificativas desta natureza
quando não se tratar de fato de uma excepcionalidade. A conselheira Luzia Márcia ressaltou que
legalmente não havia impedimentos a tal pedido, considerando que o professor havia apresentado sua
justificativa com o aval do colegiado de sua unidade. Encerrados os apontamentos sobre o processo, a
presidente colocou para apreciação o seu parecer favorável, que foi aprovado, com o registro de uma
abstenção. Por fim, a presidente agradeceu a todos pelos momentos de convivência durante os quatro
anos de gestão, destacando os méritos e avanços que a CPPG obteve na coletividade e ratificando a
importância das reuniões da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação da Regional Catalão para
as discussões e decisões colegiadas do interesse da pesquisa e da pós-graduação nesta regional. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e doze minutos (16h12min) e eu,
Ismael Ferreira Rosa, secretário executivo da Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, lavrei a
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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____________________________________________________________
Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira __________________________________________________
Fernanda Barros_____________________________________________________________________
Jalles Franco Ribeiro da Cunha_________________________________________________________
João Batista Cardoso _________________________________________________________________
Jocélia Carvalho_____________________________________________________________________
Luzia Márcia Resende Silva____________________________________________________________
Magda Valéria da Silva _______________________________________________________________
Marcos Napoleão Rabelo _____________________________________________________________
Maria Rita de Cássia Santos____________________________________________________________
Paulo César Inácio___________________________________________________________________
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis ______________________________________________________
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos ______________________________________________________
Rafael de Ávila Rodrigues_____________________________________________________________
Ulysses Rocha Filho _________________________________________________________________

