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Aos vinte (20) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e trinta e quatro 1 
minutos (14h34min), na Sala de Reuniões (sala 104) do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-graduação 2 
da UFG/Regional Catalão, reuniram-se os membros da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação 3 
da 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: Stella Jacyszyn Bachega, coordenadora do Programa de Pós-graduação (PPG)  6 
– Mestrado em Engenharia de Produção; Mauro Antônio Andreata, coordenador do PPG – Mestrado 7 
Profissional em Ensino de Física; Magda Valéria da Silva, coordenadora do PPG – Mestrado em 8 
Geografia; Paulo César Inácio, coordenador do PPG – Mestrado em História; Tânia Maria Nunes 9 
Gonçalves, coordenadora do PPG – Mestrado em Matemática; Anderson Luiz Ferreira, coordenador de 10 
pesquisa da Unidade Acadêmica Especial (UAE) de Biotecnologia; Fernanda Barros, coordenadora de 11 
pesquisa da UAE de Educação; Ed Carlo Rosa Paiva, coordenador de Pesquisa da UAE de Engenharia; 12 
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, coordenador de pesquisa da UAE de Física; Idelvone Mendes 13 
Ferreira, coordenador de pesquisa da UAE de Geografia; Luzia Márcia Resende Silva, coordenadora 14 
de pesquisa da UAE de História e Ciências Sociais; Vanessa Regina Duarte Xavier, subcoordenadora 15 
de pesquisa da UAE de Letras e Linguística; Marcos Napoleão Rabelo, coordenador de pesquisa da 16 
UAE de Matemática e Tecnologia; José Luís Solazzi, subcoordenador do Centro Integrado do Cerrado; 17 
Pedro Augusto Amorim Franco, coordenador da Biblioteca Seccional; Ulysses Rocha Filho, 18 
subcoordenador do Departamento Editorial. Os conselheiros Wolney Honório Filho e Luciana Borges 19 
justificaram suas ausências. Estava presente, ainda, com direito a voz, Paulo Henrique Silva Azevedo, 20 
técnico de tecnologia da informação e coordenador do Setor de Informática da Regional Catalão. 21 
Havendo quórum, a presidente iniciou a sessão esclarecendo que os conselheiros que estiverem de 22 
férias não precisam comparecer à reunião, mas, uma vez presentes, poderão votar normalmente. 23 
Ressaltou que as convocações foram enviadas normalmente a todos, titulares e suplentes. Informou 24 
que o treinamento do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) – módulo pós-25 
graduação, para replicadores, acontecerá no período de 24 a 27/04/2017. Relatou que a Regional 26 
Catalão teria uma vaga para participar do treinamento, mas que ela solicitou ao Pró-Reitor de Pós-27 
graduação que houvesse uma segunda vaga, e, dessa forma, participarão do treinamento as servidoras 28 
técnico-administrativas Priscila Querino de Lima e Mônica Inês de Castro Netto. Disse que o 29 
treinamento do SIGAA – módulo pesquisa deverá ser realizado em Catalão, no dia 03/05/2017, com o 30 
Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP) da UFG e convocação enviada a todos os 31 
coordenadores de pesquisa da Regional Catalão, coordenadores de pós-graduação e os pesquisadores 32 
das UAEs. Passou a palavra à conselheira Vanessa Regina, membro do Comitê Interno do Programa 33 
Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), para informar sobre reunião da qual participou 34 
no dia 03/04/2017. Esta falou das mudanças no edital, como será a pontuação e tirou dúvidas dos 35 
conselheiros. A presidente da reunião ressaltou que o currículo lattes deverá estar sempre atualizado 36 
para que a importação dos dados do sistema atual para o SIGAA ocorra dentro da normalidade. 37 
Convidou o coordenador do Setor de Informática, Paulo Henrique, para falar sobre as salas virtuais 38 
instaladas na Regional, decorrente de demanda por ela apresentada. Este disse que dos constantes 39 
cortes de verbas surgiu a necessidade de viabilizar a realização de eventos virtuais com a participação 40 
de dois ou mais participantes por meio de tecnologia chamada Mconf da Rede Nacional de Ensino 41 
(RNP). Disse que a RNP disponibilizou trinta (30) salas para toda a UFG, destas duas (2) são 42 
exclusivas para a Regional Catalão. Esclareceu que é preciso solicitar a abertura de Ordem de Serviço 43 
(OS) para agendamento de defesa de dissertação com uma (1) semana de antecedência, diretamente no 44 
Setor de Informática da Regional Catalão. A presidente da reunião sugeriu que essa informação seja 45 
repassada nas demais Câmaras Regionais e no Conselho Gestor, e que o Paulo Henrique faça uma 46 
demonstração de funcionamento do sistema e dos recursos que ele oferece. Informou que haverá um 47 
treinamento do Comitê de Ética em Pesquisa no próximo dia 28/04, sendo essencial que o coordenador 48 
de pesquisa esteja presente e todos aqueles que trabalhem com ensino na pós-graduação e esclareceu 49 
que o convite será enviado em breve. Informou que será realizado nos dias 10 e 11/08/2017 o V 50 
Seminário de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (SPPGI) na Regional Catalão. O conselheiro Pedro 51 
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Augusto informou que a lista de aquisições de livros do ano de dois mil e dezesseis (2016) já está 52 
disponível na página da Biblioteca Seccional da Regional. A presidente da reunião solicitou que ele 53 
encaminhe o link da página à Secretária dos Órgãos Colegiados para que o mesmo seja repassado aos 54 
conselheiros. Informou que a Resolução de Pesquisa foi aprovada; lembrando aos coordenadores de 55 
programas de pós-graduação stricto sensu que qualquer aluno bolsista possivelmente terá que fazer 56 
estágio docência e que esta definição será colocada na resolução da integração acadêmica, em trâmite. 57 
Deu boas vindas aos novos conselheiros Pedro Augusto Amorim Franco, coordenador da Biblioteca 58 
Seccional e Tânia Maria Nunes Gonçalves, coordenadora do Programa de Pós-graduação, Mestrado 59 
em Matemática. Disse que a mudança na coordenação do Mestrado em Matemática fez surgir a 60 
necessidade de voltar a discutir a questão da sua suplência que era suprida, até então, pela ex-61 
coordenadora do referido mestrado. A atual conselheira Tânia Maria pediu para não permanecer na 62 
suplência por já ter assumido diversas atividades. A presidente da reunião encaminhou a discussão de 63 
sua suplência para a próxima reunião. O conselheiro Idelvone informou que participou de reunião na 64 
Prefeitura Municipal de Catalão, de onde saiu uma decisão que, por determinação do Plano Diretor, o 65 
município terá, a partir de agora, cento e oitenta (180) dias para implementar aproximadamente doze 66 
(12) programas, sendo uma das possibilidades convidar a UFG e o Centro de Ensino Superior de 67 
Catalão (CESUC) para colaborarem com esse processo. Disse que o convite será oficializado 68 
oportunamente. A presidente da reunião informou que está em contato com o Ministério da Cultura a 69 
fim de agendar uma reunião para acontecer aqui na Regional, para tratar de projetos que envolvem 70 
questões das africanidades. Solicitou que as pessoas envolvidas com a questão das comunidades 71 
negras, africanas, quilombolas e que queiram participar, fiquem atentas ao convite. A seguir, passou à 72 
apreciação da pauta deliberativa. Apresentou para discussão e aprovação a ata do dia 23/03/2017, que 73 
foi aprovada sem correções com o registro de uma abstenção. Passou à discussão do processo 74 
23070.005200/2017-87, acerca da solicitação de afastamento da professora Fabiana Rodrigues Carrijo 75 
para cursar Estágio Pós-Doutoral em Estudos Linguísticos, na Universidade Federal de Uberlândia, no 76 
período de 01/04/2017 a 31/03/2018. A presidente da reunião passou a palavra ao conselheiro 77 
Anderson Luiz Ferreira, relator do processo. Este relatou em que consiste o pedido da professora. 78 
Disse que consta no processo documento do Departamento Pessoal da Regional Catalão informando 79 
que não há óbice quanto à liberação de professor substituto. Leu o seu parecer, onde enumerou os 80 
quesitos do artigo 2º da Resolução CEPEC 1286/2014 atendidos pela requerente e os quesitos do artigo 81 
4º da mesma Resolução não atendidos. Explicou que a requerente não apresentou as justificativas 82 
pertinentes quanto aos pontos não recomendados pela citada Resolução e declarou que o seu parecer 83 
foi desfavorável ao afastamento da requerente. Após as discussões, a presidente da reunião perguntou 84 
se os conselheiros estavam devidamente esclarecidos e confortáveis em votar. Com o consentimento 85 
dos mesmos, colocou em votação o parecer do relator, que foi aprovado com o registro de três (3) 86 
votos contrários e duas (2) abstenções, ficando, dessa forma, reprovada a licença solicitada. Explicou 87 
que o procedimento, nesses casos, é fazer a certidão de ata, chamar a interessada para dar ciência no 88 
processo. Disse que a partir daí, a interessada decide que posição tomar. A seguir, passou a análise do 89 
processo 23070.007167/2014-87, acerca de solicitação de prorrogação do afastamento para doutorado 90 
da professora Elenice Maria Schons, no período de 01/08/2017 a 31/07/2018, a fim de participar do 91 
Programa de Doutorado Sanduíche no Department of Mineral and Waste Processing da Clausthal 92 
University of Technology, na cidade de Clausthal-Zellerfeld, na Alemanha, que será realizado no 93 
período de 01/07/2017 a 30/06/2018. Convidou a conselheira Fernanda Barros, relatora, para ler o seu 94 
parecer. Esta leu o seu parecer e ao final se posicionou favorável à solicitação da docente. Após os 95 
esclarecimentos, a presidente da reunião colocou em votação o parecer que foi aprovado por 96 
unanimidade. Na sequência, apresentou para apreciação as adequações à Resolução CEPEC nº 97 
1403/2016 feitas no Regulamento Específico do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu, Doutorado 98 
em Ciências Exatas e Tecnológicas da Unidade Acadêmica Especial de Física, ressaltando que nem o 99 
coordenador e nem o primeiro parecerista se faziam presentes no momento. Disse que o referido 100 
Coordenador apresentou a adequação, e ela mesma fez a avaliação com pequenas correções de texto. 101 
Explicou que ela mesma se sentará com o coordenador para as devidas correções. Deu seu parecer 102 
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favorável à nova versão do regulamento. Esclarecidas as dúvidas, colocou em votação, sendo a 103 
adequação aprovada por unanimidade. Passou à apreciação do processo 23070.004172/2017-81,  104 
acerca da proposta de oferta de nova turma com alteração no regulamento do curso de Especialização 105 
em Atendimento Educacional Especializado na Perspectiva da Educação Inclusiva, da Unidade 106 
Acadêmica Especial de Educação, do qual foi a relatora. Fez um apanhado geral do processo, relatando 107 
que o curso deverá ser financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 108 
(CAPES), no entanto, o recurso ainda não foi liberado e, por esse motivo, ainda não tem a planilha 109 
orçamentária aprovada pela Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD). Ressaltou que, 110 
segundo despacho da PROAD às fls 85, a referida planilha e o plano de trabalho deverão ser anexados 111 
ao processo após aprovação e que o processo seja encaminhado, mais uma vez, à PROAD. Esclareceu 112 
que o curso será coordenado pela professora Dulcéria Tartuci e subcoordenado pela professora Maria 113 
Marta Lopes Flores. Deu parecer favorável à oferta de nova turma com alteração no regulamento do 114 
referido Curso, com a recomendação de atendimento ao estabelecido nos artigos dezesseis (16) e vinte 115 
e três (23), inciso terceiro (III) da Resolução CEPEC Nº 1128. Após a leitura do seu parecer, o colocou 116 
em votação, sendo o mesmo aprovado com o registro de uma (1) abstenção. Nada mais havendo a 117 
tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e onze minutos (17h11min) e eu, Tânia Maria Tartuci, 118 
Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 119 
por mim e pelos presentes. ___________________________________ 120 
Presidente: Maria Helena de Paula ___________________________ 121 
Conselheiros: 122 
Anderson Luiz Ferreira _______________________________________________________________ 123 
Ed Carlo Rosa Paiva _________________________________________________________________ 124 
Fernanda Barros ____________________________________________________________________ 125 
Idelvone Mendes Ferreira _____________________________________________________________ 126 
Luzia Márcia Resende Silva ___________________________________________________________ 127 
Magda Valéria da Silva _______________________________________________________________ 128 
Marcos Napoleão Rabelo _____________________________________________________________ 129 
Mauro Antônio Andreata ______________________________________________________________ 130 
Paulo César Inácio ___________________________________________________________________ 131 
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis ______________________________________________________ 132 
Pedro Augusto Amorim Franco _________________________________________________________ 133 
Stella Jacyszyn Bachega ______________________________________________________________ 134 
Tânia Maria Nunes Gonçalves _________________________________________________________ 135 
Ulysses Rocha Filho _________________________________________________________________ 136 
Vanessa Regina Duarte Xavier _________________________________________________________ 137 
José Luís Solazzi ____________________________________________________________________ 138 


