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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e treze minutos 1 
(14h13min), na Sala de Reuniões (sala 104) do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-graduação da 2 
UFG/Regional Catalão, reuniram-se os membros da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação da 3 
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: Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, coordenador do Programa de Pós-6 
graduação (PPG) – Doutorado em Ciências Exatas e Tecnológicas; Wolney Honório Filho, 7 
coordenador do PPG – Mestrado em Educação; José Waldo Martínez Espinosa, coordenador do PPG – 8 
Mestrado em Engenharia de Produção; Luciana Borges, coordenadora do PPG – Mestrado em Estudos 9 
da Linguagem; Mauro Antônio Andreata, coordenador do PPG – Mestrado Profissional em Ensino de 10 
Física; Geraldo Sadoyama Leal, subcoordenador do PPG – Mestrado em Gestão Organizacional; 11 
Eliane Martins de Freitas, coordenadora do PPG – Mestrado em História; Celso Vieira Abud, 12 
coordenador do PPG – Mestrado em Modelagem e Otimização; Vanessa Nunes Alves, coordenadora 13 
do PPG – Mestrado em Química; Anderson Luiz Ferreira, coordenador de pesquisa da Unidade 14 
Acadêmica Especial (UAE) de Biotecnologia; Fernanda Barros, coordenadora de pesquisa da UAE de 15 
Educação; Ed Carlo Rosa Paiva, coordenador de pesquisa da UAE de Engenharia; Rafael de Ávila 16 
Rodrigues, coordenador de pesquisa da UAE de Geografia; André Vasconcelos da Silva, coordenador 17 
de pesquisa da UAE de Gestão e Negócios; João Batista Cardoso, coordenador de pesquisa da UAE de 18 
Letras e Linguística; Marcos Napoleão Rabelo, coordenador de pesquisa da UAE de Matemática e 19 
Tecnologia. Estavam presentes, ainda, Marcelo Henrique Stoppa – Coordenador de Inovação, 20 
Transferência e Tecnologia, José Júlio de Cerqueira Pituba - Assessor da Coordenação de Pesquisa e 21 
Pós-graduação e Rita Tatiana Cardoso Erbs – subcoordenadora de pesquisa da UAE de Educação. As 22 
conselheiras Magda Valéria da Silva, coordenadora do Programa de Pós-Graduação (PPG) – Mestrado 23 
em Geografia; Maria José dos Santos, coordenadora do Departamento Editorial, Márcia Pereira dos 24 
Santos, coordenadora do Centro de Documentação e Pesquisa, Lillian Jordânia Batista Franczak, 25 
coordenadora da Biblioteca Seccional da Regional Catalão justificaram suas ausências. Havendo 26 
quórum, a presidente da sessão iniciou a reunião justificando que os informes já foram enviados aos 27 
conselheiros via e-mail. Falou sobre as portarias para concessão de Função de Coordenador de Curso 28 
(FCC), as quais já foram solicitadas, mas devido ao acúmulo de trabalho no DP não foram emitidas até 29 
o momento. Justificou que embora tenha diversos coordenadores sem FCC, escolheu os dois (2) PPG 30 
mais antigos dentre os que ainda não foram contemplados com a gratificação – Mestrado em Gestão 31 
Organizacional e Mestrado em História, para serem contemplados com as mesmas. Falou sobre 32 
emissão de diplomas para os alunos do Mestrado em Modelagem e Otimização e o Mestrado em 33 
História, que ainda não estão reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e não possuem a 34 
autorização do Conselho Nacional de Educação (CNE), o que impede a emissão dos diplomas de 35 
conclusão de curso pelo Centro de Gestão Acadêmica (CGA) da UFG. Ressaltou que na UFG, na 36 
Capes e nos PPG, segundo informações da PRPG, todas as providências e encaminhamentos foram 37 
feitos corretamente. Comentou sobre adequações nos regulamentos dos PPGs, mesmo após o envio das 38 
versões finais pelos coordenadores ao então Pró-reitor José Alexandre Felizola Diniz Filho, e que 39 
alguns pontos necessitam de mudanças, conforme lhe dissera o Pró-reitor adjunto de Pós-graduação, 40 
Prof. Cláudio Leles, ao que ela que sugeriu que os regulamentos fossem encaminhados diretamente aos 41 
interessados, pela PRPG, com as correções/ajustes que ele, Prof. Cláudio, identificasse como 42 
necessárias. Deu as boas-vindas aos novos conselheiros: Fernanda Barros e Rita Tatiana Cardoso Erbs 43 
coordenadora e subcoordenadora de pesquisa da UAE de Educação, respectivamente; José Waldo 44 
Martínez Espinosa e Stella Jacyszyn Bachega coordenador e subcoordenadora do Mestrado em 45 
Engenharia de Produção, respectivamente; Ed Carlo Rosa Paiva e Heber Martins de Paula coordenador 46 
e subcoordenador de pesquisa da UAE de Engenharia; Marcos Napoleão Rabelo coordenador de 47 
pesquisa da UAE de Matemática e Tecnologia. Informou que o PPG de Engenharia de Produção é o 48 
primeiro PPG, na Regional Catalão, que tem o número de resolução de criação no Conselho de Ensino, 49 
Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) depois da Resolução 1403/2016 por ser curso novo e que 50 
precisa da criação pelo CEPEC/CONSUNI para abrir edital, enquanto os demais estão em processo de 51 
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reformulação/adequação de seus regulamentos já existentes. Falou sobre a liberação de verba pelo 52 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) que atualmente tem sido de um dezoito 53 
avos (1/18) e não 1/12 como de costume. Por isso, a CAPES não liberou ainda os recursos para o 54 
Programa de Apoio à Pós-graduação (PROAP) e a PRPG informou que os PPGs que precisarem de 55 
recursos para bancas de defesa, exclusivamente, devem recorrer à PROAD para este custeio, o qual 56 
será, depois, repassado dos PPGs à universidade. A conselheira Luciana Borges pediu para consultar se 57 
é preciso fazer o empenho estimativo para empréstimo do PROAP. A presidente da reunião falou sobre 58 
a convocação enviada pela Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação para um treinamento que 59 
acontecerá em Goiânia, direcionado aos coordenadores de pesquisa das UAEs. Os coordenadores 60 
apontaram as dificuldades em se deslocarem até Goiânia, entre elas a falta de recurso.  Ao final da 61 
discussão, entenderam ser mais viável a vinda de um servidor da Regional Goiânia para dar o 62 
treinamento na Regional Catalão. A presidente se comprometeu a levar à PRPI a deliberação da 63 
CRPPG, justificando e fundamentando a decisão tomada nesta Câmara. Dando prosseguimento, a 64 
presidente passou à pauta deliberativa com a discussão da ata da reunião do dia 24/11/2016, no entanto 65 
os conselheiros solicitaram que a aprovação ficasse para a próxima reunião. Passou ao terceiro ponto 66 
da pauta, informando que os mandatos dos representantes da Regional Catalão na Câmara Superior de 67 
Pesquisa e Pós-graduação (CSPPG), Wolney Honório Filho, Vagner Rosalem, Anderson Luiz Ferreira 68 
e Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos se encerram em 20/02/2017, devendo esta Câmara 69 
escolher/indicar os nomes que os substituirão. Lembrou que foi deliberado no Conselho Gestor que os 70 
coordenadores gerais (Extensão e Cultura, Graduação e Pesquisa e Pós-graduação) não levam 71 
representantes das suas áreas para as Câmaras Superiores, o que significa que o PPG em Estudos da 72 
Linguagem e Linguística não está disputando uma vaga. Citou as quatro (4) vagas/áreas que podem ser 73 
representadas na CSPPG: 1 vaga para a área de Ciências Sociais Aplicadas – hoje ocupada pelo PPG 74 
de Gestão Organizacional; 1 vaga para a área de Ciências Humanas – hoje ocupada pelo PPG em 75 
Educação, mas com dois outros PPG podendo disputar a vaga – o PPG em História e o PPG em 76 
Geografia; 1 vaga para a área de Ciências Exatas – hoje ocupada pelo PPG em Ciências Exatas e 77 
Tecnológicas, além de outros três PPGs podendo ser o representante na CSPPG – Modelagem e 78 
Otimização, Química e Ensino de Física; a outra vaga, hoje ocupada por um representante da área da 79 
Saúde – coordenação de pesquisa da UAE de Biotecnologia, Anderson Luiz Ferreira – poderá ser 80 
reconduzida ou ser decidir pelo PPG em Engenharia de Produção, área de Engenharias, até então sem 81 
representação da RC na CSPPG. Ressaltou que qualquer coordenação que não tiver interesse poderá 82 
abrir mão da sua representação. O assessor da coordenação de pesquisa e pós-graduação, José Júlio de 83 
Cerqueira Pituba, argumentou que na Câmara de Graduação foi feito um rodízio entre as áreas a fim de 84 
atender a todas elas. A presidente seguiu esse entendimento, esclarecendo que a área da Saúde teve 85 
representação nos últimos três anos, o que justificaria que houvesse rodízio com a Engenharia. O 86 
conselheiro Anderson Luiz Ferreira, representante da área da Saúde, teve o mesmo entendimento e 87 
achou justo que a área das Engenharias tivesse prioridade no momento. Assim, consultado, o 88 
coordenador do PPG em Engenharia de Produção manifestou interesse em que este PPG represente a 89 
Regional Catalão na CSPPG. Desta forma, os representantes da RC na CSPPG são os seguintes PPGs: 90 
Mestrado em Química; Mestrado em Engenharia de Produção; Mestrado em Educação (a confirmar 91 
com o Mestrado em Geografia) e Mestrado profissional em gestão Organizacional. Informou que o 92 
atual Assessor da Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, José Júlio de Cerqueira Pituba, está se 93 
retirando do cargo, em função de afastamento para licença capacitação. O assessor justificou a sua 94 
licença, explicando que a mesma não permite contratação de professor substituto e que, inclusive, terá 95 
que repor as suas aulas quando retornar às atividades e, dessa forma, colocou o cargo à disposição da 96 
Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), agradecendo o convívio nesse interstício. A 97 
presidente da reunião disse que ainda não tem um assessor para substituí-lo e que talvez não venha a 98 
ter, dada a recusa de alguns convidados e, por já estar no último ano do mandato, a demora na 99 
substituição persistindo não será produtivo a quem ocupar o cargo. No ensejo, justificou a saída da 100 
servidora técnico-administrativa Luciene Cândida Ferreira Alves (que foi convidada para o Setor de 101 
Logística e Transporte, com o afastamento da servidora Fernanda Machado) e a entrada da também 102 
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servidora técnico-administrativa Mônica Inês de Castro Netto na CPPG, para atuar na secretaria da 103 
Pós-graduação, juntamente com Fabiana, demanda desde a saída dos terceirizados Jozimar (em março 104 
de 2016) e Maria Gabriela (em agosto de 2016). Falou dos quatro (4) órgãos representados nesta 105 
Câmara Regional: o Departamento Editorial (DEPECAC), a Biblioteca Seccional, o Centro de 106 
Documentação e Pesquisa (CDPEC) e o Centro Integrado do Cerrado (CIC). Disse que consultou o 107 
Pró-reitor de Pós-graduação a respeito das faltas dos conselheiros às reuniões e a possível perda, com 3 108 
faltas consecutivas sem justificativa, da representação. Disse que a Câmara precisa das quatro 109 
representações para funcionar, mas ao verificar que nenhuma das titulares (ou suplentes) estavam 110 
presentes, decidiu discutir a questão noutra oportunidade. Informou que a saída do atual Assessor da 111 
Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, que também era seu suplente para presidir as reuniões das 112 
Câmaras Regionais, gerou a necessidade de escolher seu novo suplente. Após as discussões, como 113 
nenhum dos conselheiros presentes se prontificou a assumir a função, ficou a conselheira Élida Alves 114 
da Silva, que não estava presente, mas que havia se disponibilizado anteriormente, responsável por 115 
assumir a presidência da Câmara na ausência da Coordenadora de Pesquisa e Pós-graduação. Na 116 
sequência, justificou que, por motivo de força maior, a discussão do ponto VII da pauta, a respeito dos 117 
processos de criação de novas turmas de cursos Lato sensu, ficaria para a próxima reunião e que os 118 
mesmos não poderão ter aprovação em ad referendum, o que deverá comprometer o calendário das 119 
especializações. Passou ao quarto ponto da pauta justificando a aprovação, em ad referendum, da 120 
solicitação de afastamento da servidora técnico-administrativa Fernanda Machado Ferreira, para cursar 121 
Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP), na Universidade 122 
Federal de Goiás, na cidade de Goiânia, no período de 01/02/2017 a 30/04/2018, conforme processo 123 
23070.016132/2016-09. Após apreciação, o mesmo foi ratificado por unanimidade. Prosseguiu com 124 
outros dois processos, os quais também tratam de solicitação de afastamento de servidor técnico-125 
administrativo para cursar pós-graduação, sendo o primeiro de Lorena de Macedo Oliveira Silva, para 126 
cursar mestrado em Gestão Organizacional, na Regional Catalão, em Catalão, no período de 127 
15/03/2017 a 15/03/2019, conforme processo 23070.016180/2016-99. Relatora no processo, leu o seu 128 
parecer e fez uma ressalva quanto ao término da licença que deverá ser 14/03/2019. O segundo é de 129 
interesse de Wender Rodrigues de Siqueira, para cursar Doutorado em Administração, na Universidade 130 
de Brasília (UnB), no período de 03/04/2017 a 02/04/2020, conforme processo 23070.016414/2016-131 
06. A presidente justificou que ambos atendem aos requisitos legais, sendo seu parecer favorável à 132 
liberação dos servidores. Colocou em votação os dois pareceres os quais foram aprovados por 133 
unanimidade. A seguir, a presidente fez um relato do seu parecer acerca da solicitação de afastamento 134 
do Professor Alexandre de Assis Bueno para cursar Doutorado em Enfermagem Fundamental, na 135 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, na USP, no período de 01/03/2017 a 29/02/2020, conforme 136 
processo 23070.016180/2016-99. Justificou a presença do requerente, informando que o mesmo 137 
poderia fazer a sustentação oral de sua solicitação, caso desejasse. Ressaltou que a licença pleiteada é 138 
por três (3) anos, mas que já tem o aval do colegiado do curso frente a possibilidade de se estender por 139 
mais 1 ano. Em seu parecer se posicionou favorável à solicitação do professor. Esgotados os 140 
esclarecimentos, colocou em votação o parecer, que foi aprovado com o registro de uma (1) abstenção. 141 
Apresentou para análise a solicitação de afastamento da Professora Renielly Nascimento Iara para 142 
cursar Doutorado em Ciências Contábeis, na Universidade de Brasília (UnB), na cidade de Brasília, no 143 
período de 07/03/2017 a 06/03/2020, conforme processo 23070.016750/2016-41. Apresentou o seu 144 
parecer, no qual foi favorável ao afastamento pleiteado, e o colocou em votação, sendo o mesmo 145 
aprovado por unanimidade. Na sequência, a presidente da reunião apresentou para análise o parecer 146 
acerca da solicitação de prorrogação de afastamento do Professor Jairo Menezes e Souza para 147 
conclusão do curso de Doutorado em Matemática, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 148 
no período de 20/03/2017 a 19/03/2018, conforme processo 23070.027946/2013-18, do qual foi a 149 
relatora. Justificou que os requisitos foram atendidos e, não havendo questionamentos por parte dos 150 
conselheiros, colocou em votação o seu parecer favorável à solicitação do docente, que foi aprovado 151 
por unanimidade. A seguir, a presidente informou que o Pró-reitor de Pós-graduação - Prof. Jesiel 152 
Freitas Carvalho, o Coordenador Geral de Pós-graduação - Prof. Cláudio Rodrigues Leles e a Pró-153 
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Reitora de Pesquisa e Inovação - Profª Maria Clorinda Soares Fioravanti, estarão aqui na Regional 154 
antes do encerramento do período de preenchimento do Relatório Sucupira. Nada mais havendo a 155 
tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e cinquenta minutos (15h50min) e eu, Tânia Maria 156 
Tartuci, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 157 
assinada por mim e pelos presentes. _________________________________________ 158 
Presidente: Maria Helena de Paula ___________________________ 159 
Conselheiros: 160 
Anderson Luiz Ferreira _______________________________________________________________ 161 
André Vasconcelos da Silva ___________________________________________________________ 162 
Celso Vieira Abud ___________________________________________________________________ 163 
Ed Carlo Rosa Paiva__________________________________________________________________ 164 
Eliane Martins de Freitas______________________________________________________________ 165 
Fernanda Barros ____________________________________________________________________ 166 
Geraldo Sadoyama Leal ______________________________________________________________ 167 
João Batista Cardoso _________________________________________________________________ 168 
José Waldo Martínez Espinosa _________________________________________________________ 169 
Luciana Borges _____________________________________________________________________ 170 
Marcos Napoleão Rabelo _____________________________________________________________ 171 
Mauro Antônio Andreata ______________________________________________________________ 172 
Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos ______________________________________________________ 173 
Rafael de Ávila Rodrigues_____________________________________________________________ 174 
Vanessa Nunes Alves _________________________________________________________________ 175 
Wolney Honório Filho ________________________________________________________________ 176 


