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Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e vinte e oito 1 
minutos, na Sala de Reuniões (sala 104) do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação da 2 
UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, reuniram-se os membros da Câmara Regional de 3 
Pesquisa e Pós-Graduação da UFG/Regional Catalão, sob a presidência do Vice-coordenador de 4 
Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. Paulo Eduardo Gonçalves de Assis. Na oportunidade, 5 
compareceram os seguintes Conselheiros: Mauro Antônio Andreatta - coordenador do Programa de 6 
Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física; Magda Valéria da Silva - coordenadora do Programa 7 
de Pós-Graduação em Geografia; Vanessa Nunes Alves, coordenadora do Programa de Pós-Graduação 8 
em Química; Anderson Luiz Ferreira, coordenador de pesquisa da UAE de Biotecnologia; Fernanda 9 
Barros - coordenadora de Pesquisa da Unidade Acadêmica Especial de Educação; Ed Carlo Rosa 10 
Paiva, coordenador de Pesquisa da UAE de Engenharia; Rafael de Ávila Rodrigues, coordenador de 11 
pesquisa da UAE de Geografia; André Vasconcelos da Silva - coordenador de Pesquisa da Unidade 12 
Acadêmica Especial de Gestão e Negócios; Luzia Márcia Resende Silva, coordenadora de pesquisa da 13 
UAE de História e Ciências Sociais; João Batista Cardoso - coordenador de Pesquisa da Unidade 14 
Acadêmica Especial de Letras e Linguística; Richele Priscilla Severino, coordenadora de Pesquisa da 15 
UAE de Química; e Ulysses Rocha Filho - vice-coordenador do Departamento Editorial. As 16 
conselheiras Tânia Maria Nunes Gonçalves e Luciana Borges justificaram suas ausências. Estava 17 
presente, ainda, com direito a voz, Jakeline Tomé da Silva, apoio administrativo da Athenas - Centro 18 
de Empreendedorismo e Incubação da Regional Catalão da UFG.  Havendo quórum, o presidente 19 
iniciou a reunião cumprimentando os presentes e convidando os conselheiros a co-presidirem a reunião 20 
junto a ele. Deu início aos informes lembrando da agenda dos cursos do Programa de Formação em 21 
Inovação e Pesquisa, a ocorrer em 23/06 (manhã e tarde) e 26/06 (no período noturno) transmitidos via 22 
videoconferência. Passou a palavra para a representante da Incubadora Athenas, Jakeline Tomé que 23 
justificou a ausência do professor Marcelo Stoppa, por estar participando de uma banca de Mestrado. A 24 
mesma informou sobre a ocorrência de uma reunião no dia 05/06/2017 para a qual, embora fossem 25 
convocados todos os orientadores de Pibic, Pibid e Programas de Pós-graduação, houveram apenas 26 
seis presentes e onde foi apresentada a Coordenação de Inovação, Transferência e Tecnologia (CITT) 27 
da Regional Catalão e suas principais ações para o ano de 2017. A representante da Athenas atentou, 28 
ainda, o prazo de preenchimento dos cadastros de laboratórios da Regional, como parte inicial do 29 
plano de mapeamento do a ser realizado pela CITT, que deve contemplar futuramente visitas a tais 30 
espaços de pesquisa para o desenvolvimento de ações estratégicas. A conselheira Richele questionou a 31 
forma como as unidades serão informadas sobre a participação de seus laboratórios em tal pesquisa. O 32 
conselheiro André Vasconcelos sugeriu que as informações e o calendário de ações fossem 33 
encaminhados às UAEs pela CITT, assim como para a Regional e para a PRPG. Jakeline defendeu que 34 
a ideia é trabalhar, exatamente, desta forma sistêmica. O presidente afirmou que as questões foram 35 
encaminhadas por formulário através de email e sugeriu que os professores fizessem um print do 36 
documento e salvassem como comprovante da participação na pesquisa. A conselheira Richele 37 
defendeu que cada pesquisador responsável por laboratório deveria enviar cópia para o coordenador de 38 
pesquisa da sua unidade e que este poderia criar seu próprio arquivo de controle. Sugeriu ainda que a 39 
CITT enviasse uma cópia em PDF a cada coordenação de Pesquisa das UAEs. A conselheira Richele 40 
deu sequencia à pauta informando sobre a reunião por videoconferência, ocorrida em 08/06, entre 41 
PRPI e as 4 regionais, na qual foram apresentadas as resoluções da pesquisa e apresentado o Programa 42 
Posso Usar, o qual visa tornar os espaços de laboratório em multiusuários. Explicou que além do 43 
preenchimento do cadastro enviado pelo CITT, os laboratórios devem publicizar seus regulamento, 44 
após aprovação pela unidade acadêmica e curso. O presidente Paulo ressaltou que todos os laboratório 45 
devem ter um link no site do curso/unidade. A conselheira Richele afirmou que os recursos públicos 46 
destinados aos laboratórios serão orientados de acordo com as características multiuso dos mesmos. O 47 
presidente informou que o curso de formação para TAEs já foi iniciado e que as portarias com a 48 
designação da Função de Coordenador de Cursos de Pós-graduação para Vagner Rosalém e Paulo 49 
César Inácio foram publicadas. O presidente noticiou a oferta da disciplina “África e Áfricas: ciências, 50 
culturas e diversidades: direitos sociais em questão” ofertada entre 17 e 21/07 pelo Prof. Dr. Dagoberto 51 
José Fonseca (UNESP). Tal disciplina é transversal e poderá ser ofertada por todos os Programas de 52 
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Pós-graduação da Regional. O conselheiro Anderson questionou a origem da demanda pela oferta 53 
deste tema em específico, entendendo ser este um tema interessante mas considerando haver outros 54 
com a mesma relevância. A conselheira Richele também questionou tal escolha. A conselheira Magda 55 
disse entender como um momento de integração entre os programas de pós-graduação. A conselheira 56 
Luzia defendeu a oferta da disciplina como uma opção política contra o racismo existente no Brasil. O 57 
conselheiro André afirmou que acredita que a disciplina surge na perspectiva da discussão de cotas e 58 
direito sociais nas universidades brasileiras. A conselheira Luzia ressaltou que a ideia de oferta de tal 59 
disciplina surgiu durante uma conferência no Simpósio de Africanidades ocorrido em 2016. A 60 
conselheira Magda afirmou ser também relevante a existência de vários convênios entre a universidade 61 
e países africanos. O presidente informou sobre o parecer desfavorável à compra do programa 62 
Authenticate pela universidade. O presidente apresentou para discussão e aprovação a ata do dia 63 
25/05/2017, que foi corrigida e aprovada por unanimidade. Passou à discussão do processo nº 64 
23070.010825/2014-18, acerca da solicitação de prorrogação de afastamento para Doutorado do 65 
professor Danilo Sanção da Silveira. O conselheiro e relator Rafael de Ávila leu seu parecer favorável 66 
à prorrogação do afastamento do professor. O presidente colocou o parecer do processo em votação 67 
pelo conselho, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 68 
encerrada às quinze horas e vinte e três minutos (15h23min) e eu, Patrícia de Sousa Oliveira, 69 
Assistente em Administração da Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação, lavrei a presente ata que, 70 
depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. 71 
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