
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE FEVEREIRO DE 2017

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e catorze
minutos (14h14min), na Sala de Reuniões (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: Wolney Honório Filho, coordenador do Program de Pós-graduação (PPG) –
Mestrado  em  Educação;  Stella  Jacyszyn  Bachega,  subcoordenadora  do  PPG  –  mestrado  em
Engenharia  de  Produção;  Luciana  Borges,  coordenadora  do  PPG  –  Mestrado  em  Estudos  da
Linguagem; Mauro Antônio Andreata, coordenador do PPG – Mestrado Profissional em Ensino de
Física; Magda Valéria da Silva, coordenadora do PPG – Mestrado em Geografia; Getúlio Nascentes da
Cunha, subcoordenador do PPG – Mestrado em História; Thiago Alves de Queiroz, subcoordenador do
PPG  –  Mestrado  em  Modelagem  e  Otimização;  Vanessa  Nunes  Alves,  coordenadora  do  PPG  –
Mestrado em Química; Anderson Luiz Ferreira, coordenador de pesquisa da UAE de Biotecnologia;
Fernanda Barros, coordenadora de pesquisa da 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; 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; Lillian Jordânia Batista Franczak,
coordenadora  da  Biblioteca  Seccional;  José  Luís  Solazzi,  coordenador  do  Centro  Integrado  do
Cerrado; Cassio Santos Melo, subcoordenador do Centro de Documentação e Pesquisa de Catalão e
Maria José dos Santos, coordenadora do Departamento Editorial.  Havendo quórum, a presidente da
sessão iniciou  informando  que  ao  final  haverá  uma  segunda  reunião  com  os  coordenadores  de
pesquisa, solicitando que os mesmos permaneçam na sala. Deu boas vindas aos novos conselheiros
Jocélia Pereira de Carvalho Oliveira, Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, Stella Jacyszyn Bachega,
Luzia  Márcia  Resende  Silva  e  José  Luís  Solazzi. Falou  sobre  o  preenchimento  do  relatório  da
Plataforma Sucupira 2016, ressaltando que a qualidade da informação é responsável por metade do
sucesso do programa junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Sugeriu que os coordenadores dos programas da Regional Catalão busquem um programa na sua área,
o qual possua nota sete (7) e verifiquem como é preenchida a Plataforma. Informou que a partir do
próximo  mês  de  agosto  iniciará  a  preparação  para  apresentação  de  propostas  de  programas  de
doutorado, esperando, no mínimo, quatro (4) propostas desta Regional. Nesse sentido, pediu a todos
que não descuidem da produção 2017, o que pesará nas possíveis propostas de doutorado que serão
enviadas,  mas  também  considerando  o  próximo  quadriênio.  Perguntou  aos  coordenadores  dos
mestrados se eles acreditam que atingirão as metas necessárias para subir de nível. Deu sugestões de
como dar visibilidade aos programas. Informou que não pode haver cobrança de taxa de inscrição para
processo seletivo de aluno especial de mestrado, bem como taxa de matrícula. Ressaltou que todos os
editais  de seleção de pós-graduação têm que ser aprovados pela  Coordenação de Pesquisa e  Pós-
Graduação (CPPG) e que  a  não aprovação pode gerar  impugnação do processo.  Também sugeriu
seguir o template para editais, conforme disponibilizado no site da PRPG. Elogiou o edital de seleção
do Programa de Mestrado em Geografia, que contém um anexo a ser preenchido pelas pessoas que
necessitarem  de  condições  especiais  para  realizarem  as  provas. Solicitou  que  os  editais  sejam
encaminhados com antecedência mínima de vinte (20) dias para que haja tempo hábil para correção e
que seja observado o template. Informou que estará de férias nos próximos dias, devendo retornar aos
trabalhos no próximo dia 20/03 e novamente tirará férias nos meses de julho e outubro. Informou que
pretende instalar webconferência, via Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), tanto na sala 104
quanto no miniauditório Congadas do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação, contando com a
experiência  do  professor  Vaston  Gonçalves  da  Costa  que  a  auxiliará  no  processo  de  aquisição  e
instalação. Ressaltou que espera, com isso, economizar recursos para a Regional. Falou da importância
dos  projetos  de  iniciação  científica  e  solicitou  que  especialmente  os  docentes  que  estiverem em
programas de pós-graduação submetam propostas. Lembrou que não é possível submeter projetos de
PIBIC/PIVIC/PIBITI/PIVITI e PROLICEN sem que os projetos dos docentes estejam cadastrados no

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1



ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA
REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE FEVEREIRO DE 2017

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) – Módulo Pesquisa. Informou que
conversou com a Direção sobre o laboratório do Centro de Informação e Apoio Didático da Pós-
graduação  (CIAD) que está sendo instalado na Biblioteca Seccional, ao que a conselheira Lillian a
atualizou de que o material para conclusão da obra acabou e não tem recurso para adquirir o restante. A
presidente da reunião disse que não sabe como os cursos que recebem avaliação da sua infraestrutura
in loco devem informar desse laboratório nos seus relatórios. Deixou-os livres para procederem como
acharem mais  conveniente.  Informou os  editais  de pesquisa que estão  com inscrições  abertas.  Na
sequência, passou à apreciação das atas. A primeira ata em discussão foi do dia 24/11/2016, que, ao ser
colocada em votação foi aprovada com treze (13) votos favoráveis e seis (6) abstenções. A ata do dia
15/12/2016, após as discussões, também foi colocada em votação e ficou aprovada com os mesmos
treze  (13)  votos  favoráveis  e  seis  (6)  abstenções.  A ata  do  dia  26/01/2017,  foi  discutida  e  após,
aprovada com doze (12) votos favoráveis e  sete  (7) abstenções. A seguir,  a presidente da reunião
passou  à  apreciação  da  solicitação  de  afastamento  do  professor  André  Carlos  Silva  para  realizar
Estágio Pós-Doutoral em Processamento Mineral, na Clausthal University of Technology, na cidade de
Clausthal-Zellerfeld,  na  Alemanha,  no  período  de  01/07/2017  a  30/06/2018,  conforme  processo
23070.016881/2016-28. Passou a palavra à conselheira Magda Valéria da Silva, relatora, que leu seu
parecer favorável ao afastamento solicitado. Observou que o período de afastamento está diferente no
plano de trabalho e no projeto, sugerindo que a aprovação deverá conter a ressalva que o professor
deve fazer a adequação do cronograma das atividades de acordo com o período de afastamento, de
01/07/17 a 30/06/2018. A presidente da reunião disse que o processo ficará parado na CPPG até que a
adequação seja atendida. Colocou em votação o parecer da relatora, com a observação de adequação
do cronograma das atividades de acordo com o período de afastamento pleiteado, sendo o parecer
aprovado por unanimidade. A presidente observou que é desconfortável para a CPPG fazer o papel que
seria próprio de departamento de pessoal, de departamento de recursos humanos, ou até mesmo de
chefe de unidade, que é cobrar a entrega dos relatórios semestrais de pós-graduação, mas que isso
consta nas resoluções do organograma da PRPG. Disse que haverá uma reunião no próximo dia 23,
onde estarão presentes os Pró-reitores de Pós-graduação, Jesiel Freitas Carvalho e de Desenvolvimento
Institucional e Recursos Humanos, Geci José Pereira da Silva e ela, onde discutirão, entre outros, este
assunto. Justificou que não sabe até onde a CPPG deve interferir em assuntos referentes à promoção do
docente dentro da UAE onde o mesmo é lotado, cabendo à Câmara apenas deliberar sobre o mérito
acadêmico da solicitação. Sugeriu que aquelas UAEs que ainda não tiveram o controle de seus projetos
de pesquisa que os busquem nas certidões de ata e criem alguma forma de controle dos mesmos.
Passou ao próximo ponto de pauta sobre os cursos  lato sensu.  Iniciou com a análise do processo
23070.014983/2016-17 que trata da solicitação de oferta de nova turma sem referências a alteração no
regulamento  do  curso  de  Especialização em Lavra  e  Geotecnia  de  Minas  da  Unidade Acadêmica
Especial de Engenharia, o qual terá a coordenação e a subcoordenação, respectivamente, de Rita de
Cássia Pedrosa Santos e André Carlos Silva. Sendo ela mesma a relatora, observou que há um conflito
de aulas no período em que o professor e subcoordenador André Carlos Silva estará afastado do país
para cursar o Estágio Pós-doutoral,  o que não o possibilitará ministrar suas disciplinas. Disse que
entrou em contato com a coordenadora do curso e com o chefe da UAE de Engenharia para que eles
efetuem a correção e refaçam a avaliação a partir  daí.  Observou que este entrave não permitirá o
encaminhamento do processo para a próxima reunião do Conselho Gestor. Justificou que o curso de
especialização em questão é presencial e não prevê aulas através de videoconferência. Leu o parecer
que continha, inclusive, a planilha financeira do curso, enquanto as dúvidas iam sendo apresentadas
pelos  conselheiros  e  discutidas  pelo  plenário.  Disse  que  está  em andamento  a  elaboração  a  nova
resolução de pós-graduação lato sensu, onde a ideia é aumentar o valor das taxas para os fundos locais
e institucionais. Disse que a ideia nas pró-reitorias é que as especializações sejam institucionalizadas,
no sentido de que elas não sejam de grupos determinados, mas sejam da Unidade, com fundo local
para aquela Unidade, para a Regional e para a Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação. Explicou
que a partir daí o chefe da UAE terá que elaborar um plano de ação para aplicação daqueles recursos
na sua Unidade. Disse que a minuta será apresentada em todas as Regionais da UFG e na Câmara
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Superior  de  Pesquisa  e  Pós-graduação.  Observou que  a  prestação  de  contas  já  está  prevista  na
Resolução 1128/2012, e que as pessoas ainda não se atentaram a ela. Ressaltou que caberá ao Conselho
Gestor  quando for aprovar o relatório final  do curso cobrar o cumprimento da planilha financeira
aprovada. Disse que repassará à Coordenadora de Administração e Finanças para buscar ao final do
curso os equipamentos que seriam comprados, conforme previsto nos projetos. Após as discussões,
colocou em votação o seu parecer, favorável à oferta de nova turma do Curso, com a ressalva de
substituição de André Carlos Silva no quadro docente e indicação de novo subcoordenador, tendo em
vista  a  aprovação do afastamento do mesmo para cursar  pós-doutorado em período concomitante.
Ressaltou que o processo só seguirá os trâmites legais a partir das adequações solicitadas. Em votação,
o  parecer  foi  aprovado  com  o  registro  de  cinco  (5)  abstenções. Passou  à  análise  do  processo
23070.014639/2016-10, acerca da oferta de nova turma sem alteração no regulamento do curso de
Especialização em Engenharia de Produção, da Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, sob a
coordenação e a subcoordenação, respectivamente, de Nilson José Fernandes e Vanessa Aparecida de
Oliveira Rosa. A presidente da reunião e relatora, leu o seu parecer favorável à oferta da turma do
curso  supracitado.  Disse  que  repassará  à  Coordenadora  de  Administração  e  Finanças  para
acompanhamento do relatório final, no tocante aos itens de infraestrutura. Após as discussões, colocou
em votação o seu parecer, o qual foi aprovado com o registro de dez (10) votos favoráveis e sete (7)
abstenções. Passou à análise e discussão do processo 23070.014640/2016-44, que trata da proposta de
oferta de nova turma com alteração no regulamento do curso de Especialização em Gestão Financeira
e  Controladoria,  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Gestão  e  Negócios,  sob  a  coordenação  e  a
subcoordenação, respectivamente, de Ana Paula Pinheiro Zago e Sólon Bevilacqua. A presidente da
reunião e relatora do processo, leu o seu parecer favorável à oferta da nova turma do curso acima, e,
após as discussões, colocou em votação o seu parecer que foi aprovado com o registro de dez (10)
votos favoráveis e oito (8) abstenções. Passou à discussão do processo 23070.014642/2016-33, acerca
da proposta de oferta de nova turma com alteração no regulamento do curso de Especialização em
Gestão  de  Pessoas  e  Marketing,  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de  Gestão  e  Negócios,  sob  a
coordenação e a subcoordenação, respectivamente, de Nádia Campos Pereira Bruhn e Marcos Bueno.
A presidente da reunião e relatora do processo, leu o seu parecer favorável à proposta em questão e o
colocou em votação, sendo o mesmo aprovado com o registro de dez (10) votos favoráveis e seis (6)
abstenções. Nada mais  havendo a tratar,  a  reunião  foi  encerrada às  dezesseis  horas  e  vinte  e  um
minutos (16h21min) e eu, Tânia Maria Tartuci, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata
que,  depois  de  lida  e  aprovada,  será  assinada  por  mim  e  pelos  presentes.
___________________________________
Presidente: Maria Helena de Paula ___________________________
Conselheiros:
Anderson Luiz Ferreira _______________________________________________________________
Cassio Santos Melo __________________________________________________________________
Ed Carlo Rosa Paiva__________________________________________________________________
Fernanda Barros ____________________________________________________________________
Getúlio Nascentes da Cunha ___________________________________________________________
João Batista Cardoso _________________________________________________________________
Jocélia Pereira de Carvalho Oliveira _____________________________________________________
José Luís Solazzi ____________________________________________________________________
Lillian Jordânia Batista Franczak _______________________________________________________
Luciana Borges _____________________________________________________________________
Luzia Márcia Resende Silva ___________________________________________________________
Magda Valéria da Silva _______________________________________________________________
Maria José dos Santos ________________________________________________________________
Mauro Antônio Andreata ______________________________________________________________
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis ______________________________________________________
Rafael de Ávila Rodrigues_____________________________________________________________
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Stella Jacyszyn Bachega ______________________________________________________________
Thiago Alves de Queiroz ______________________________________________________________
Vanessa Nunes Alves _________________________________________________________________
Wolney Honório Filho ________________________________________________________________
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