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Aos vinte e dois (22) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e quinze
minutos (14h15min), 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 do Coordenador de Pesquisa e Pós-graduação da
Regional Catalão, Prof. Dr. José Júlio de Cerqueira Pituba. Na oportunidade, compareceram os
seguintes Conselheiros: Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, coordenador do Programa de Pósgraduação (PPG) – Doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas; Stella Jacyszyn Bachega,
subcoordenadora do PPG – Mestrado em Engenharia de Produção; Fabíola Aparecida Sartin Dutra
Parreira Almeida, 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; Celso Vieira Abud, coordenador do PPG – Mestrado em Modelagem e
Otimização; Vanessa Nunes Alves, coordenadora do PPG – Mestrado em Química; Fernanda Barros,
coordenadora de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial (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;
Luzia Márcia Resende Silva, coordenadora de pesquisa da UAE de História e Ciências Sociais; João
Batista Cardoso, coordenador de pesquisa da UAE de Letras e Linguística; Pedro Augusto Amorim
Franco, coordenador da Biblioteca Seccional; Silvana Augusta Carrijo Silva, coordenadora da Editora
Letras do Cerrado. Estava presente também, com direito a voz, a Coordenadora de Pós-graduação da
Regional Catalão e Coordenadora Adjunta de Pesquisa e Pós-graduação, Grenissa Bonvino Stafuzza.
O conselheiro Wolney Honório Filho justificou sua ausência. Havendo quórum, o presidente iniciou a
reunião cumprimentando o plenário. Informou que solicitaria inversão de ponto de pauta, para
deliberar o ponto VI após a deliberação do ponto III. Relatou que foi convidado pela professora
Roselma Lucchese, então Diretora eleita da Regional Catalão, para assumir a Coordenação de Pesquisa
e Pós-graduação (CPPG) e que, antes de aceitar conversou com a professora Élida Alves da Silva, uma
vez que ele seria o Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação, caso a chapa dela fosse eleita. Lembrou
que já havia sido coordenador de pesquisa durante a gestão anterior. Falou que a CPPG passa a ser
chamada Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, com a Inovação sendo incluída a partir
de agora, passando a sigla a ser CPPGI, por entender que a inovação está ganhando espaço nas
universidades. Apresentou a professora Grenissa Bonvino Stafuzza, Coordenadora de Pós-graduação,
sendo, também, a Coordenadora Adjunta de Pesquisa e Pós-graduação, o substituindo em suas faltas e
impedimentos. Justificou que esse novo modelo foi pensado por entender que pesquisa é feita na pósgraduação e também na graduação, inclusive alimentando a pós-graduação. Informou que o professor
Marcelo Henrique Stoppa é o Coordenador de Inovação. Explicou que este já havia solicitado licença
capacitação a iniciar hoje, porém, estará auxiliando quando necessário, devendo assumir suas funções,
integralmente, após o término da licença. Falou dos desafios do início de gestão com a estruturação do
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e, no segundo dia de gestão, na Coordenação de Inovação, onde a
Incubadora Athenas está montada, cuja secretária recebeu uma proposta imediata de emprego e se
desligou da Incubadora. Informou que a partir da próxima segunda-feira uma nova servidora
terceirizada assumirá esta função. Contou que conseguiu disponibilizar um servidor técnico
administrativo para o CEP, estando ele já em treinamento em Brasília. Passou a palavra à
coordenadora Grenissa Bonvino que se apresentou e se colocou à disposição dos PPG, inclusive para o
envio de Avaliação de Propostas de Cursos Novos (APCN) e para implementação de novos programas.
Passando ao segundo ponto da pauta, o presidente informou que recebeu uma orientação acerca de um
edital da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), denominado
Projeto CapesPrint, de que os programas de doutorado com nota igual ou superior a quatro (4) é que
estariam encabeçando a proposta institucional. Disse que no seu entendimento o projeto na UFG será
chefiado por pessoas que possuam núcleos de pesquisa fortes na Regional Goiânia. Disse que ainda
não sabe o que a criação da Universidade Federal de Catalão (UFCat) e o desmembramento da UFG
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poderá acarretar, uma vez que o projeto deverá ser enviado até o próximo mês de abril, no nome da
UFG. Comentou sobre a palestra que aconteceu no dia 01/03 a respeito do correto preenchimento da
Plataforma Sucupira, de forma a retratar de modo mais fiel possível cada programa. Informou que foi
enviado aos coordenadores dos PPG um texto do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior
(CTC-ES) da Capes contendo pontos lá discutidos. Informou que o conselheiro Celso Vieira Abud e a
servidora Mônica Inês de Castro Netto participaram de uma apresentação da Plataforma Carolina Bori
que cuida da gestão e controle de processos de revalidação e reconhecimento de diplomas estrangeiros
no Brasil, à qual a UFG aderiu. O conselheiro Celso Vieira comentou sobre o funcionamento e
finalidade da Plataforma, ressaltando que com a criação da UFCat poderá surgir oportunidade de uso
da referida plataforma. A coordenadora Grenissa Bonvino sugeriu ao conselheiro Celso Vieira agendar
uma data para repassar aos coordenadores de programas esse treinamento. Disse que a Mônica Inês
Castro solicitou cópia dos slides usados no treinamento do qual participaram. O presidente informou
que, segundo a Pró-reitora Adjunta de Pós-Graduação, Elena Ortiz Preuss, está sendo solicitada a
renovação da bolsa de Desenvolvimento Científico Regional (DCR). Lembrou que o Coleta Capes
está aberto até o dia 13/4/2018 e o Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) até 27/03/2018.
Disse que as solicitações de ajustes devem ser enviadas por e-mail à professora Elena Ortiz. Informou
que a coordenadora, a vice-coordenadora e o técnico administrativo do CEP estão participando de
treinamento em Brasília. O conselheiro Petrus Henrique Ribeiro indagou do andamento da contratação
de professor visitante, ao que o presidente respondeu que a última informação obtida foi que os
contratos estavam no Departamento Pessoal (DP). Disse que vai verificar novamente e repassa a
informação. O conselheiro André Vasconcelos indagou se as propostas de APCN que foram enviadas
já receberam parecer, ao que a coordenadora Grenissa Bonvino respondeu que a avaliação deverá
ocorrer entre os dias 09 a 13/04/2018. A seguir, o presidente passou à deliberação do III ponto da
pauta, aprovação da ata do dia 15/02/2018, que, após as discussões, foi colocada em votação, sendo a
mesma aprovada com o registro de duas (2) abstenções. Solicitou inversão da pauta, para antecipar o
sexto ponto. Com a inversão aprovada, o presidente da reunião passou a palavra ao conselheiro Paulo
César Inácio, para emitir seu parecer acerca de recursos interpostos em relação ao resultado do
processo seletivo do Programa de Pós-graduação em Geografia, edital 03/2017. Com a palavra, o
relator esclareceu que foram impetrados dois (2) recursos junto à CPPG com teor semelhante, sendo
um pela candidata Thaís Abadia Barbosa Rodrigues Alves Figueiredo e o outro pelo candidato Hugo
Eduardo F. de Almeida. Leu os pareceres os quais indeferiu ambas as solicitações, sugerindo ao PPG
de Geografia uma melhor explicitação das condições de aprovação de uma fase para outra, ou, que a
divulgação do resultado de cada etapa seja individualizado. Disse que os candidatos preferiram entrar
com recurso nesta Câmara de Pesquisa e Pós-graduação e que os mesmos alegaram discordância do
processo de seleção que transcorreu em desacordo com o que consta no Edital. A coordenadora
Grenissa Bonvino disse que os candidatos estavam conscientes de terem pulado uma instância de
recurso que seria na UAE de Geografia. A conselheira Magda Valéria disse que foram impetrados
outros recursos semelhantes e que foi informado aos candidatos que esta Câmara seria a última
instância de recurso. Esclareceu que os candidatos nem buscaram o resultado da análise dos recursos e
que o indeferimento destes foi porque a Comissão entendeu que as notas não poderiam ser alteradas
sem que os interessados tivessem solicitado reavaliação das notas abaixo de sete (7). O relator disse
que o argumento dos candidatos foi que tendo sido convocados para a etapa seguinte, sendo elas
eliminatórias, significava que tinham atingido a nota mínima. O conselheiro André Vasconcelos disse
que formalmente o papel da Câmara é aprovar ou reprovar o parecer. O relator disse entender que a
análise do rito do processo antecede a aprovação do parecer. Sugeriu que a Câmara devolvesse o
parecer ao parecerista, que neste caso era ele próprio, para que ele procedesse a uma consulta à
Procuradoria Jurídica acerca do rito. O conselheiro André Vasconcelos disse que são princípios da
administração pública, a autotutela, que consiste exatamente em corrigir um erro e o formalismo, o que
quer dizer que a consulta deve ser formal e fazer parte dos autos. O presidente interviu na discussão
para confirmar se o entendimento dos conselheiros estava sendo no sentido de não aprovar o parecer
para não criar precedentes quanto à instância recursal. A coordenadora Grenissa Bonvino disse que foi
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informada pela Pró-reitora Adjunta de Pós-graduação que a candidata poderia entrar com recurso nesta
instância, desde que ela tivesse consciência de ter outras instâncias que a antecediam. O relator disse
que a consulta feita por ele, via telefone, à Procuradoria Jurídica e à Pró-Reitoria de Pós-graduação, foi
acerca do conteúdo do recurso. A conselheira Magda Valéria sugeriu que o relator refizesse o parecer
para fazer constar que o candidato pulou instâncias explicando as consequências decorrentes desse
fato. O relator disse que se sentia mais confortável retirando o parecer, fazendo nova consulta, e dessa
feita, formalmente, a respeito do rito. Disse que o fato pode gerar desconforto aos demais PPG abrindo
precedente o fato de não se respeitar as instâncias internas. O conselheiro André Vasconcelos
contestou esse encaminhamento. O conselheiro Petrus Henrique sugeriu que algum PPG peça vista do
processo. O presidente disse que colocaria alguns encaminhamentos para análise dos conselheiros. O
primeiro, disse, seria não aprovar o parecer, delegando à mesa a possibilidade de fazer uma consulta
formal sobre o rito, justificando que não está aprovando o parecer em decorrência do rito. Após as
discussões, o presidente retirou o processo da pauta, a fim de solicitar uma consulta formal à PRPG,
para concluir a discussão e deliberação na próxima reunião. Na sequência, o presidente passou ao
quarto ponto da pauta, esclarecendo que recebeu sugestão da Câmara Superior de Pós-graduação para
que, por conta da criação da UFCat, os atuais mandatos dos representantes desta Câmara Regional na
Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação, ora vencendo, sejam prorrogados até o final de
dezembro/2018. Justificou que ele, sendo Coordenador de Pesquisa e Pós-graduação, membro nato da
Câmara Superior, passaria a ocupar a vaga hoje ocupada pelo PPG em Engenharia de Produção e o
PPG em Estudos da Linguagem passaria a ocupar uma vaga antes representada pelo membro nato que
o antecedeu. Assim, relacionou as seguintes indicações: área de letras e linguística representada pelo
PPG em Estudos da Linguagem, área de ciências humanas representada pelo PPG em Educação, área
de ciências sociais aplicadas representada pelo PPG em Gestão Organizacional, área de ciências exatas
representada pelo PPG em Química, área de engenharia representada pelo Coordenador de Pesquisa e
Pós-graduação da Regional e, ainda, permanecendo o coordenador de pesquisa da UAE de
Biotecnologia representando a área de saúde, único cujo mandato não venceu; as colocou em votação e
foram todas aprovadas por unanimidade. Passou ao quinto ponto da pauta, convidando o conselheiro
Jalles Franco Ribeiro da Cunha para ler seu parecer acerca da solicitação de afastamento da professora
Renata Alessandra Evangelista, para cursar Pós-doutorado na Unidade de Investigação em Ciências da
Saúde da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, na Universidade de Coimbra, em Portugal, no
período de 30/06/2018 a 29/06/2019, conforme processo 23070.001810/2018-92. O conselheiro, então,
leu seu parecer que ao final foi favorável à solicitação da docente. O presidente da reunião colocou em
votação o parecer do relator que foi aprovado por unanimidade. Passou à leitura do parecer feito pela
relatora Maria Rita de Cássia Santos, acerca da solicitação de afastamento do professor Eduardo
Sérgio de Souza, para cursar Estágio Pós-Doutoral em Física, no período de 01/08/2018 a 31/07/2019,
na McGill University, na cidade de Montreal, no Canadá, conforme processo 23070.001702/2018-10.
O parecer da relatora foi favorável ao afastamento do docente. O presidente, após as discussões,
colocou o parecer da relatora em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Na sequência,
passou a palavra à conselheira Fabíola Aparecida Sartin, relatora no processo 23070.002089/2018-58
que trata da solicitação de afastamento do professor Ítalo Camilo da Silva Nogueira para cursar
Doutorado em Tecnologia Ambiental, no período de 01/04/2018 a 30/09/2018, na Universidade de
Ribeirão Preto (UNAERP), na cidade de Ribeirão Preto/SP, para apresentar o seu parecer. Com a
palavra, a conselheira relatora leu o seu parecer que foi favorável ao afastamento solicitado. O
presidente da reunião colocou em votação o parecer da relatora, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. Dando prosseguimento, convidou o conselheiro Petrus Henrique Ribeiro, relator no
processo 23070.000510/2018-96, para proceder à leitura de seu parecer acerca do afastamento
solicitado pelo Técnico Administrativo em Educação (TAE), Lailton Martins Ribeiro, para cursar

Mestrado em Educação, no período de 22/03/2018 a 05/03/2019, na Universidade Federal
de Goiás, Regional Catalão, na cidade de Catalão/GO. Com a palavra, o conselheiro leu o
parecer, onde se colocou favorável ao afastamento. O presidente colocou em votação o referido
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parecer, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Na sequência, solicitou permissão ao
plenário para que o jornalista Fábio Márcio Gaio de Souza, presente à reunião, pudesse fazer
sustentação oral acerca do seu pedido de afastamento para cursar Doutorado em Letras e Linguística
na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia/GO, conforme processo 23070.000627/2018-70. Com a
permissão concedida, o interessado apresentou a sua justificativa para o afastamento e relatou o
desgaste sofrido até o presente. Argumentou que a resolução que rege o afastamento de TAE não tem,
entre seus critérios de classificação, o requisito básico do servidor já estar cursando uma pósgraduação stricto sensu. Solicitou que seja desconsiderado no parecer a recomendação para anexar aos
autos certidão de ata do Conselho Gestor, prevalecendo apenas a necessidade de ter anexado o termo
de concordância do Órgão, com parecer consubstanciado, conforme consta no inciso VII do artigo 19
da Resolução CONSUNI Nº 02/2014. Disse, ainda, que está sendo mais difícil conseguir seu
afastamento que ser aprovado no Doutorado. Com a palavra o conselheiro André Vasconcelos, relator,
reclamou que o interessado falou do conteúdo do parecer antes mesmo que ele fosse apresentado em
plenário, o que considerou ser uma situação delicada. A seguir, leu seu parecer que foi favorável ao
afastamento do servidor, condicionado a que seja anexada a Certidão de Ata do Conselho Gestor
aprovando a nova decisão que concedeu o afastamento, uma vez que, inicialmente, foi anexado um
parecer consubstanciado da Direção desta Regional, desfavorável ao afastamento. O presidente
colocou em discussão. O conselheiro Jalles Franco Ribeiro solicitou esclarecimentos quanto à
mudança de posicionamento da chefia. O relator destacou os principais pontos que constam em seu
parecer, esclarecendo esta e as demais dúvidas dos conselheiros, detalhando a continuidade temporal
dos documentos constantes nos autos. Ressaltou que a permissão de afastamento poderia ter sido
aprovada ad referendum pela chefia, dispensando, desta forma, a necessidade da certidão de ata.
Novamente o presidente solicitou permissão para o interessado se pronunciar, sendo permitido. O
técnico administrativo Fábio Gaio explicou porque consta um segundo documento expedido pela
Direção, contrário ao anteriormente anexado. No decorrer da discussão a conselheira Fabiola
Aparecida Sartin acrescentou que o parecer condicionado não poderia ser votado, alegando que o
parecer deve ser conclusivo. O conselheiro André Vasconcelos sugeriu aos conselheiros, que, caso eles
quisessem autorizar o afastamento do servidor, uma solução seria reprovar o parecer do relator e, a
seguir, encaminhar uma segunda votação que desse a possibilidade de aprovação. Reafirmou que
faltou apenas anexar o ad referendum aos autos, ao que, então, foi sugerido suspender a discussão,
para que o interessado anexe a referida certidão e o processo retorne à pauta na próxima reunião. Após
as discussões, o conselheiro Jalles Franco Ribeiro solicitou vista do processo. Assim, o presidente
concedeu vista do processo ao conselheiro Jalles, devendo o processo retornar na próxima reunião para
conclusão. O relator disse que o interessado deverá pedir juntada de documento aos autos. Na
sequência, o presidente da reunião convidou a conselheira Vanessa Nunes Alves para ler seu parecer
acerca da solicitação de afastamento da professora Camila Rocha Cardoso, para cursar Doutorado em
Educação, no período de 09/04/2018 a 08/04/2021, na Universidade Federal de Uberlândia, na cidade
de Uberlândia/MG, conforme processo 23070.001851/2018-89. Com a palavra a conselheira que foi a
relatora do processo leu seu parecer que foi favorável ao referido afastamento. Não havendo nenhum
esclarecimento complementar a ser feito, o presidente colocou o parecer em votação, sendo o mesmo
aprovado com o registro de uma (1) abstenção. Disse que tinha mais dois pontos de pauta que podiam
ser retomados posteriormente, mas que a questão relativa ao incremento da demanda de bolsas ele
considerava urgente e por isso queria iniciar sua discussão. Disse que está prestes a iniciar o período de
implemento de bolsas do PIBID/PIVIC/PROLICEM e que a função dos coordenadores de pesquisa é
muito importante, os quais deverão fazer a divulgação em suas Unidades. Disse que é importante
pensar em estratégias para a UFCat porque o CNPq abre de dois em dois anos para a inscrição das
instituições para novos pedidos de bolsas, e, abrindo esse ano não abrirá no próximo. Disse, ainda, que
não se sabe como ficarão as bolsas após o desmembramento UFG e UFCat. Disse que, por garantia, o
ideal é que a Regional demandasse o maior número possível de bolsas, pois quanto maior a demanda,
mais bolsas será concedida. Mostrou a relação das bolsas na Regional e na UFG, esclarecendo que não
sabe como ficará na UFCat, se as cotas ficarão todas no CNPq. Pediu aos coordenadores de pesquisa
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que divulguem em suas Unidades. Falou também das bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ), que
estão cada vez mais difíceis de conseguir, ressaltando que é preciso tentar até ser contemplado.
Ressaltou a importância de criar essa cultura de submeter projetos de demanda de bolsas. Disse que
conta com a participação de todos, no que também ajudará os Programas de Pós-graduação. Concluiu
dizendo que em outra reunião voltará ao assunto. A seguir, passou ao último ponto da pauta, realização
de seminário de pós-graduação. Disse que foi procurado pelo conselheiro Petrus Henrique acerca do
projeto criado pela professora Maria Helena de Paula em sua gestão frente à CPPG, que previa que
professores externos que viessem a Catalão, para bancas de qualificação e defesas, ou para outros
eventos, se fizessem palestras que fossem comuns a vários Programas teriam o apoio da CPPG. Disse
que a ideia agora é realizar seminário de pós-graduação, tentando buscar recursos junto à FUNAPE e
junto a Capes, para realização de workshop. Explicou que a ideia é tentar trazer coordenadores de
áreas, ou, pelo menos, pessoas que compõem as áreas, pensando no incremento dos PPGs. A
coordenadora Grenissa Bonvino falou que esta ideia é para o futuro, após o preenchimento do
Sucupira. O conselheiro André Vasconcelos parabenizou pela ideia significativa e relevante e pediu
uma análise da conjuntura nacional da atualidade da pós-graduação, considerando a Emenda
Constitucional 95, em vigor em 2019, e o marco da inovação. Disse que é preciso repensar os PPG, os
quais não sobreviverão sem o PROAP. A conselheira Silva Augusta lembrou que a questão da FAPEG
também, saber como ela se posicionará com a UFCat. Sugeriu fazer um convite à FAPEG para
responder às dúvidas nesse sentido. Disse que é preciso unir forças. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às dezessete horas e quatro minutos (17h04min) e eu, Tânia Maria Tartuci,
secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
por mim, pelo presidente dos trabalhos e pelos conselheiros presentes à sua discussão e aprovação.
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