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Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, às quatorze horas, na Sala de Reuniões 1 
(104, Centro Integrado de Pesquisa) da UFG/Regional Catalão, reuniram-se os membros da Câmara 2 
Regional de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a 3 
presidência do Pró-Reitor de Pós-Graduação, Prof. Dr. José Alexandre F. Finiz Filho, e da 4 
Coordenadora de Pesquisa e Pós-graduação, Prof.ª Dr.ª Maria Helena de Paula. Na oportunidade 5 
compareceram os seguintes Conselheiros: Carmem Lúcia Costa, coordenadora do Programa de Pós-6 
Graduação (PPG) – Mestrado em Geografia; Celso Vieira Abud, coordenador do Programa de Pós-7 
Graduação (PPG) – Mestrado em Modelagem e Otimização; Eliane Martins de Freitas, coordenadora 8 
do Programa de Pós-Graduação (PPG) – Mestrado Profissional em História; Élida Alves da Silva, 9 
coordenadora do Programa de Pós-Graduação (PPG) – Mestrado Profissional em Ensino de 10 
Matemática; José de Lima Soares, coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de 11 
História e Ciências Sociais; Leonardo Santos Andrade, subcoordenador do Programa de Pós-12 
Graduação (PPG) – Doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas, em substituição a Petrus Henrique 13 
Ribeiro dos Anjos; Lillian Jordânia Batista Franczak, representante da Biblioteca (coordenadora da 14 
Biblioteca Seccional da Regional Catalão); Luciana Borges, coordenadora do Programa de Pós-15 
Graduação (PPG) – Mestrado em Estudos da Linguagem; Luciana Melo Coelho, coordenadora do 16 
Programa de Pós-Graduação (PPG) – Mestrado em Química; Maria José dos Santos, coordenadora do 17 
Departamento Editorial; Mauro Antônio Andreata, coordenador do Programa de Pós-Graduação (PPG) 18 
– Mestrado Profissional Nacional em Ensino de Física; Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, 19 
coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Física e Química; Rafael de Ávila 20 
Rodrigues, coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Geografia; Rogério Santana 21 
Peruchi, coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Engenharias; Thiago Alves de 22 
Queiroz, coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia; 23 
Wender Faleiro, coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Educação; Wolney 24 
Honório Filho, coordenador do PPG – Mestrado em Educação. O conselheiro João Batista Cardoso, 25 
coordenador de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, justificou sua 26 
ausência. Estava presente, ainda, com direito a voz, o Prof. José Júlio de Cerqueira Pituba, Assessor de 27 
Coordenador de Pesquisa e Pós-Graduação. Antes de iniciar as discussões previstas na pauta da 28 
reunião, a Profª  Maria Helena justifica a alteração da reunião para a sala de reunião (sala 104, Bloco 29 
L) em razão do ar condicionado que ainda não está instalado Miniauditório Congadas. Havendo 30 
quórum, o presidente da sessão, Prof. José Alexandre, solicitou a inserção de duas pautas, a saber, 31 
apreciação do processo 23070.002750/2016-63 – afastamento para cursar pós-graduação, nível pós-32 
doutorado, da professora Tânia Maia Barcelos e do processo 23070.002694/2016-67 - recurso discente 33 
ao resultado de concessão de bolsas do PPG em Química, da interessada Evellyn Gonçalves de Souza. 34 
Maria Helena coloca em apreciação a ata de cinco de maio de dois mil e quinze, a ata de dezoito de 35 
fevereiro de dois mil e dezesseis e a ata de dezessete de março de dois mil e dezesseis. Todas 36 
aprovadas com apenas uma abstenção para a ata de cinco de maio. Prof. José Alexandre justifica que 37 
sua vinda teve como objetivo expor algumas discussões em relação à atual situação financeira de 38 
pesquisa na UFG, discussão que também foi feita na Regional Jataí. Comunica que na reunião do dia 39 
sete de abril foram encerrados os debates acerca da nova Resolução, tendo sido aprovada na Câmara 40 
Superior deste dia, e passará apenas por uma revisão da Profª  Maria Helena antes de ser enviada para 41 
aprovação no CEPEC do mês de junho para passar a ser utilizada no segundo semestre de 2016. Em 42 
seguida, o Prof. José Alexandre historiciza os cortes das bolsas CAPES que haviam ocorrido na UFG. 43 
Informa que no dia quatro de abril recebeu um e-mail da CAPES comunicando que as bolsas ociosas 44 
no mês de março haviam sido recolhidas. Ressalta que a Regional Catalão não teve cortes, pois todas 45 
as bolsas dos Programas de Pós-Graduação da Regional Catalão já estavam implementadas. 46 
Contabilizando o recolhimento de todas as Regionais,a UFG perdeu inicialmente cerca de 107 bolsas. 47 
Comunica que por conta do corte do MEC, a CAPES optou por fazer este recolhimento, apesar de 48 
terem estabelecido em Reunião no Conselho superior entre a ANDIFES (Associação Nacional dos 49 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior) e o FOPROP (Fórum de Pró-Reitores de 50 
Pesquisa e Pós-Graduação) e outros órgãos que priorizassem pela permanência das bolsas. Outra 51 
notícia que intrigou os Programas foi o fato de os noticiários não assumirem os cortes publicamente e 52 
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dizerem que se tratava de otimização de sistema dos recursos, vez que estas bolsas estavam ociosas. 53 
Prof. José Alexandre esclarece novamente que o mês de março é um período de transição de bolsas 54 
entre alunos, por isso a quantidade de bolsas não implantadas naquele período. Esta interpretação foi 55 
utilizada como um dos argumentos na reunião de Brasília no Fórum do qual ele participara, em 56 
começo de abril. Apesar de os programas já estarem acordados de que não poderiam deixar bolsas 57 
ociosas, pois a CAPES já havia avisado sobre possíveis cortes, as coordenações pressupuseram que 58 
isto não iria ocorrer no início do ano, visto que, para a maioria dos programas, este é um mês de 59 
implantação de novas turmas. Prof. José Alexandre justifica que essas bolsas ficam ociosas em razão 60 
da transição dos alunos que defendem e das novas turmas que estão sendo implantadas. A justificativa 61 
da CAPES era as questões orçamentárias em concordância com o planejamento para que assim 62 
pudessem otimizar recursos. Em reunião com a Diretoria de Programas e Bolsas da CAPES foi 63 
notificado que a imprensa se equivocou e divulgou a informação errônea de que havia bolsas ociosas. 64 
Ficou decido entre esta Diretoria da CAPES que os Programas que tivessem uma boa taxa de 65 
utilização perderiam as bolsas e que os demais recuperariam as bolsas. Cerca de 70 e 80 bolsas foram 66 
devolvidas aos Programas na UFG. Apenas os Programas que estavam com bolsas ociosas há mais 67 
tempo não conseguiram reaver estas bolsas, que foram um total de 33, sendo 20 de mestrado e 13 de 68 
doutorado. Prof. José Alexandre explica que, apesar de usar recorrentemente o termo para bolsas 69 
“ociosas”, esta palavra está sendo usado equivocadamente, pois não há bolsas “ociosas”, é a maneira 70 
que elas historicamente ficaram distribuídas nos cronogramas dos cursos, que não estão bem ajustadas 71 
ao novo sistema. A proposta dos Pró-Reitores diante da declaração do Fórum de que as bolsas 72 
recolhidas não se tratam de cortes, mas de otimização era que eles abram espaço no determinado 73 
período para que as Pró-Reitorias possam fazer o remanejamento dessas bolsas de acordo com as 74 
necessidades para, só depois, fazerem o recolhimentos das bolsas. Prof. José Alexandre diz que os 75 
programas da UFG que perderam as bolsas eram o que estavam deixando cota vazia há algum tempo. 76 
Perante tal acontecimento, o Prof. José Alexandre recomenda aos coordenadores de Programas que as 77 
bolsas que realmente não estão sendo utilizadas sejam remanejadas para outros Programas. O Prof. 78 
José Alexandre exemplifica que no ano de 2015, após o aviso da CAPES sobre possíveis cortes, a Pró-79 
Reitoria de Pós-Graduações remanejou inúmeras bolsas de doutorado entre os Programas, de modo 80 
que todos os alunos foram contemplados com bolsas e sobraram quatro sem tê-las para quem distribuir. 81 
As bolsas que não foram devolvidas vão ser discutidas na Andifes, pois essa Associação possui mais 82 
força política para discussões com o MEC e a CAPES. O Pró-reitor informa também que, assim como 83 
ocorreu no ano de 2015, o PROAP (Programa de Apoio à Pós-Graduação) sofreria novamente cortes, 84 
ficando decidido distribuir um piso 8 mil para os programas de mestrado e um piso de 16 mil para os 85 
programas de doutorado. Informa que esse valor do PROAP foi desvinculado do número de bolsas. 86 
Essa decisão ainda vai ser aprovada no Conselho Superior da CAPES. Segundo o Prof. José Alexandre 87 
o corte de 4,3 milhões não atingiu a Capes e a UFG até o momento, pois o MEC ainda não repassou 88 
esse corte. Élida complementa dizendo que não estão dizendo que seria um corte, mas um 89 
contingenciamento. Prof. José Alexandre diz que na Regional Catalão tiveram dois novos Programas 90 
aprovados na Câmara Superior de Pesquisa e Pós-graduação do dia 07 de abril do corrente, um da 91 
Engenharia da Produção e outra da Engenharia Civil. Ambos irão devem enviar os APCNs até 10 de 92 
maio. Prof. Julio Pituba pergunta se os APCNs dos novos cursos devem ser enviados em conformidade 93 
com a nova Resolução. Prof. José Alexandre recomenda que seja enviado com a nova resolução. Maria 94 
Helena informa que as três propostas avaliadas, apenas duas foram aprovadas na Câmara para 95 
enviarem APCNs. Professor Rogério Peruchi pergunta se a nova resolução já está disponível na página 96 
da PRPI. Prof. José Alexandre informa que ainda não, pois esta resolução ainda vai para o CEPEC 97 
após revisão da Profª  Maria Helena, a qual avisa que assim que tiver revisado, encaminha a resolução 98 
via e-mail à Pró-reitoria de Pós-graduação para os encaminhamentos ao CEPEC. Prof. Wolney 99 
pergunta se os programas que começaram a reelaborar os seus regulamentos precisam submetê-los à 100 
Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação. Prof. José Alexandre responde que é necessário passar 101 
pelo Conselho Diretor da Unidade, pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da Regional e, talvez, 102 
pelo Conselho Gestor da Regional. Prof. José Alexandre diz que confirmará quais serão os 103 
procedimentos e instâncias. A Profª  Maria Helena informa que será elaborado e apresentado a partir de 104 
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um template, o que facilitará e padronizará todos os regulamentos. Profª  Maria Helena informa 105 
também que na nova resolução haverá algumas alterações significativas, por exemplo, a 106 
obrigatoriedade da suficiência em língua estrangeira para o ingresso nos programas de pós-graduação. 107 
Prof. José Alexandre exemplifica também que foi estipulado uma nova carga horária para realização de 108 
aulas, ficando 16 horas para cada crédito, para equiparar em 64 horas, como na graduação. Alguns 109 
conselheiros perguntam se a aprovação da resolução e dos regulamentos específicos poderá atrasar a 110 
elaboração dos novos editais dos PPGs. Prof. José Alexandre esclarece que não. É importante saber 111 
quais serão todas as instâncias que terão que aprovar os editais, para se programarem corretamente. 112 
Profª  Carmem faz uma pergunta sobre o PROAP. Ela informa que está gastando apenas com 113 
passagens e diárias para professor. Ela questiona para o Prof. José Alexandre se há alguma notícia de 114 
quando será liberado o PROAP deste ano. Ela pergunta se em 2016 pode vir a ocorrer o mesmo que 115 
aconteceu no ano de 2015, quando o PROAP é liberado já havia passado o período de uso. Prof. José 116 
Alexandre diz que neste ano os Programas já têm ideia do valor, portanto, quando for liberado o 117 
Solicite, já terão se programado financeiramente. Élida explica que o governo libera o orçamento, mas 118 
não liberam o financeiro. Profª  Maria Helena exemplifica que solicitou e tinha o recurso de aparelhos 119 
telefônicos e aparelhos de segurança para o Bloco L; no entanto, não foi empenhado porque consta no 120 
Solicite que falta recurso. Prof. José Alexandre pergunta se alguém tem alguma consideração para 121 
fazer a respeito da plataforma Sucupira. A professora Carmem diz que os problemas são os mesmos, 122 
tais como, a plataforma não aceita mudar a continuidade de aluno que era da graduação e tenha entrado 123 
na pós. Profª  Luciana exemplifica um caso do seu programa, de não poder mudar o status de pessoa 124 
cadastrada, de pós-doutoranda do Programa para docente. Prof. Cármem sugere, em nível de urgência, 125 
a criação de uma forma de consistência para importação de dados, que, atualmente, é feito de forma 126 
manual. Prof. José Alexandre aclara que uma das próximas discussões a serem feitas junto à Capes é 127 
exigir quem são os indexadores, assim o sistema buscará sozinho estas informações. Prof. José 128 
Alexandre informa que há sete ou oito cursos da UFG que não mandaram o relatório para o Sucupira, 129 
referentes a 2015. Profª  Carmem informa que as metas não alcançadas durante o ano de 2015 foram 130 
em razão do financeiro. Prof. José Alexandre faz novamente uma exposição sobre a realidade 131 
financeira atual em meio a crise e menciona a situação financeira de algumas instituições de fomentos, 132 
como a FAPEG, CAPES, CNPq, FINEP etc. Profª  Maria Helena apresenta ao Prof. José Alexandre a 133 
ideia de organização de um Fórum com os Programas de Pós-graduação da Regional Catalão em maio 134 
próximo. após várias tentativas de datas, a Profª  Luciana Borges sugere o dia 16, tendo em vista o 135 
SINAGI, que se iniciará em 18/05. Prof. José de Lima Soares pergunta se a FAPEG ainda continua 136 
financiamento participações em eventos, propostas de eventos, entre outras demandas. Prof. José 137 
Alexandre informa que sim, apesar de a verba da FAPEG ter sido diminuída. A FAPEG é uma das 138 
financiadoras que estão funcionando razoavelmente bem, apesar da crise. Mas reitera que pode talvez 139 
sofrer queda. Profª  Carmem informa que em uma das avaliações da Geografia, a Reitoria havia 140 
assinado um documento em que se comprometia na organização da infraestrutura do Mestrado da 141 
Geografia. O programa está de posse de todos os documentos que comprovam o ocorrido. Ela informa 142 
que o Programa teme a avaliação. Profª  Eliane informa que o Programa da História também esta 143 
passando pela mesma situação e ratifica o pedido. Prof. José Alexandre informa que as Reitorias se 144 
comprometem, mas porvindouramente não pode cumprir em razão dos custos. Este compromisso, 145 
provavelmente, não vai poder ser honrado em função da atual situação financeira da UFG. Prof. José 146 
Alexandre informa que não existe FCC para coordenadores, entre outros problemas. Prof. José 147 
Alexandre recomenda que elaborem um documento legal descrevendo isto e anexem os documentos a 148 
que a professora se refere e encaminhem à PRPG e à Reitoria. Profª  Maria Helena fala sobre a ajuda 149 
de custeio no Programa Inovar Ciência – PIC. Ela propõe que quando um dos Programas da Regional 150 
trouxer algum professor para alguma banca ou evento próprio, que disponibilize o professor para fazer 151 
uma fala com alcance maior no Programa PIC. A CPPG se dispõe a ajudar no custeio desse professor 152 
com diárias ou passagens. Prof. Wolney expressa a intenção de abrir um programa de Doutorado na 153 
Educação. Ele respalda que a criação de um programa poderia contribuir para a elevação do conceito 154 
do programa. Ele esclarece que a UAE de Educação tem demanda, no entanto, vários professores do 155 
departamento estarão saindo por aposentadoria e que os novos professores, a maioria recém titulados 156 
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como professores, ainda não estão no ritmo de produção. Ele indaga se há a necessidade de fazer essa 157 
avalição antes de propor a criação de um curso novo. Prof. José Alexandre responde que é preciso 158 
pensar na logística do programa. É preciso que quem esteja elaborando a proposta verifique se o 159 
Doutorado vai ter sustentação futuramente.  Profª  Carmem informa que terá que se ausentar da 160 
reunião e solicita que se registre na ata o repúdio do Programa de Geografia à não realização de uma 161 
atividade prevista na Calourada Cultural. Prof. Eliane propõe que este repúdio seja colocado na ata 162 
como manifestação da Câmara. Profª  Maria Helena propõe que uma nota seja elaborada ao final da 163 
reunião. Passando para a pauta, o prof. José Alexandre pede que o Prof. Thiago Alves de Queiroz leia o 164 
parecer que elaborou acerca do pedido de solicitação para afastamento da Profª  Tânia Maia Barcelos. 165 
Após as discussões, o  presidente  colocou em votação o parecer do relator, que foi aprovado por 166 
unanimidade. A próxima pauta foi a discussão sobre o processo de pedido de recurso da aluna Evelyn 167 
Gonçalves de Souza, mestranda do PPG em Química, a respeito da distribuição de bolsas. Prof. José 168 
Alexandre historiciza as etapas do processo: 1) Protocolo da documentação na CPPG; 2) Envio do 169 
processo a Coordenação do PPG em Química solicitando esclarecimentos da coordenadora; 3) Envio à 170 
Procuradoria Jurídica da UFG por ter sido citada pela coordenação do PPG em Química.  No entanto, 171 
o processo foi encaminhado à PRPG, pois Pró-Reitorias podem encaminhar processos para a 172 
procuradoria. O Prof. José Alexandre informou que essa decisão deveria ser tomada na Câmara 173 
Regional de Pesquisa e Pós-graduação. Seria viável passar por um relator, no entanto, não havia tempo 174 
hábil para esta etapa e que ele, na condição de pró-reitor, tem o poder de apresentar o processo à 175 
Câmara, com o entendimento da PRPPG sobre o pleito. Prof. José Alexandre esclarece que a aluna 176 
solicitou a bolsa quando um segundo edital já havia sido publicado, mas que não havia sido realizado a 177 
seleção para ingressantes ainda. A justificativa da aluna é de que o edital não havia data de término, 178 
portanto, teria direito à bolsa, já que havia acontecido defesa de bolsistas e não havia candidatos a 179 
estas bolsas. O pró-reitor esclarece que na Norma Interna para distribuição e manutenção de bolsas do 180 
programa consta que a concessão é entre os processos seletivos. Ou seja, se não há resultado para o 181 
novo processo seletivo, o programa deveria implantar a bolsa para o próximo aluno do ranqueamento 182 
do edital anterior. Profª  Luciana Melo disse que o processo seletivo da aluna Evelyn foi feito em 183 
agosto de 2015. A aluna ficou em quarto lugar no processo seletivo de bolsas, no entanto, só haviam 184 
três bolsas disponíveis. Ela solicitou a bolsa no dia primeiro de fevereiro, pois a aluna tinha 185 
conhecimento de que alguns alunos defenderiam em fevereiro. A comissão justificou que não iria 186 
implementar a bolsa dela, pois já havia outro edital aberto para bolsas e para entrada no Programa. A 187 
aluna alega que como não há resultado para o processo seletivo de bolsa, por isso tem direito a bolsa 188 
dos alunos que já haviam defendido em fevereiro. Prof. José Alexandre informa que o procurador da 189 
UFG explicou que um edital perde a validade quando outro edital é publicado. No entanto, o pleito da 190 
aluna não se refere a processo seletivo de ingresso, como consta na NI-005, publicada no endereço 191 
https://mestrado_quimica.catalao.ufg.br/up/571/o/norma_interna_005-distribuicao_de_bolsa.pdf, mas 192 
sim a edital de bolsas do Programa. Portanto, enquanto não houver resultado de nova turma não é 193 
possível cancelar o ranqueamento anterior. Outra questão pontuada pela Maria Helena é que há ainda 194 
alunos que já defenderam e estão matriculados em outros programas que ainda estão recebendo bolsas. 195 
Profª  Luciana Melo explica que já pediu a Itamar que cancele as bolsas destes alunos e as implemente 196 
a outros, classificados no último edital de bolsas. A coordenadora do PPG em Química afirmou que ela 197 
não solicitou o cancelamento para garantir que não ficassem ociosas e o Programa não as perdesse no 198 
possível corte. Prof. José Alexandre esclarece que o aluno que recebeu bolsa após ter defendido do dia 199 
18 do mês tem que devolver o dinheiro, via GRU e que a coordenadora Luciana Melo deverá informar 200 
ao Itamar e solicitar a devolução. Prof. José Alexandre recomenda que o programa mude a norma ou 201 
então especifique data de início e termino do edital e que esclareça que não se trata de processo 202 
seletivo de ingresso. Prof. José Alexandre explica que especificar data é ruim, pois corre o risco de 203 
deixar bolsas ociosas. Aclara ainda que enquanto um outro processo seletivo está ainda em 204 
movimentação, a lista do programa anterior ainda está valendo. Profª  Luciana Borges se posiciona que 205 
isso é uma questão de concepção e exemplifica a questão do PPG Mestrado em Linguagem no qual 206 
enquanto outro processo seletivo de ingresso não for feito para que possam fazer um novo 207 
ranqueamento, a lista anterior não é cancelada. Ela especifica que os alunos da seleção anterior que 208 
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ensejam receber bolsa podem também participar da nova seleção. Profª  Luciana Borges esclarece que 209 
para quem vai a bolsa não interessa ao programa, pois o que importa é perder a bolsa. Profª  Élida pede 210 
esclarecimentos no que é o processo seletivo, pois entende que o processo se inicia quando abre o 211 
edital e se encerra com a proclamação do resultado. Profª Maria Helena explica que o edital de bolsa 212 
do PPG em Química não tem data de abertura e encerramento e que este PPG informa a validade do 213 
processo seletivo de ingresso, não para o edital de bolsa. Profª  Élida explica que na norma não está 214 
claro a qual processo seletivo o regulamento de ingresso ou bolsa se refere. Prof. José Alexandre 215 
explica que se ela estiver entre a abertura do processo seletivo do programa para ingresso a aluna está 216 
apta a receber a bolsa, se for do edital de bolsas ela não estaria. Após as discussões, o presidente coloca 217 
em votação: nove votos favoráveis à aluna e quatro abstenções. Os conselheiros presentes redigiram a 218 
Nota da Câmara em relação ao ocorrido com a atividade da Calourada, como referido retro, a qual foi 219 
assinada pelo Presidente da sessão, o Pró-reitor de Pós-graduação. Nada mais havendo a tratar, a 220 
reunião foi encerrada às dezessete horas e eu, Maria Gabriela Gomes Pires, Encarregada de 221 
Departamento na CPPG/RC, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por 222 
mim e pelos presentes. 223 
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