
REUNIÃO DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Ata da Reunião Extraordinária da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação (CPPG), realizada no dia 17
de  novembro  de  2015,  reuniram-se  os  membros  da  CPPG,  no  Auditório  da  Pós-graduação  da
Unidade  Jatobá,  Regional  Jataí/UFG  às  nove  horas  e  quarenta  e  nove  minutos,  para  discutir
assuntos constantes da pauta. A mesa diretora foi composta pela Coordenadora de Pós-graduação da
UFG/Regional Jataí, Prof.ª Vera Lúcia Banys, pela Coordenadora de Pesquisa e Inovação da UFG-
Regional Jataí, Prof.ª Cecília Nunes Moreira, pela Ex-coordenadora de Pesquisa e Inovação, Prof.ª
Levi  Carina  Terrible  e  pelo  Vice-diretor  da  UFG  -  Regional  Jataí  e  Ex-coordenador  da  Pós-
graduação,  Prof.  Fernando  Paranaíba  Filgueira.  Estiveram  presentes  os  Coordenadores  de
Pesquisa:  Prof.  Alexandre  Pancotti,  Prof.  Edésio  Fialho  dos  Reis  e  Prof.ª  Rosemara  Perpétua
Lopes, representando o Prof. André Bravin; os Coordenadores dos Programas de Pós-graduação:
Evandro César Clemente (PPGEO), Hildeu Ferreira da Assunção (PPGA), Michele Silva Sacardo
(PPGE) e Sauli Santos Jr. (PPGCAS). A reunião teve início com a fala do Prof. Fernando Paranaíba
Filgueira que apresentou à Câmara as Professoras Vera Lúcia Banys e Cecília Nunes Moreira como
novas coordenadoras da Pós-graduação (COPG) e da Pesquisa e Inovação (COPI), respectivamente,
e a Assistente em Administração Márcia Pereira Dutra de Rezende como técnica da Coordenação de
Pós-graduação. Explicou a situação atual da COPG e COPI e falou da busca por otimização do
trabalho nas coordenações tendo em vista também a nova Resolução de Pesquisa. A Prof.ª Levi
Carina Terrible falou da transição de coordenação e comentou rapidamente sobre a nova Resolução
de Pós-graduação e a respeito das discussões que estão sendo feitas sobre a Resolução de Pesquisa.
Agradeceu o aprendizado proveniente das discussões da Mini Câmara e CPPG e comentou sobre a
satisfação com as novas coordenadoras, Professoras Vera e Cecília. Falou sobre a sua continuidade
como subcoordenadora  do  projeto  e  sua  disponibilidade  nessa  nova  etapa  e,  após  se  despediu
desejando  sucesso  aos  membros  da  CPPG.  Em  seguida,  a  Prof.ª  Vera  assumiu  a  palavra
agradecendo a receptividade e pedindo também a paciência dos professores uma vez que está em
fase de aprendizado em como lidar com os processos.  I – Informes: a) Informações gerais:  A
Prof.ª Vera explicou que a COPI ficou localizada ao lado da Assessoria de Comunicação (ASCOM),
enquanto  a  COPG mudou para  o Prédio da Pós-graduação.  A Prof.ª  Cecília  comentou sobre o
funcionamento da COPI voltar a acontecer regularmente no período vespertino com o retorno da
estagiária e informou também o ramal e e-mail da Coordenação; b) Agenda de reuniões: O Prof.
Hildeu desejou boas vindas às professoras e um bom trabalho às novas coordenações. Perguntou se
as reuniões não poderiam se manter às terças em virtude de as reuniões em Goiânia acontecerem em
uma quinta-feira por mês. A Prof.ª Vera respondeu que as reuniões estão sendo organizadas e em
breve será informado o calendário contemplando essas realidades;  c) Sala de estudos: Continuou
informando aos professores sobre a organização e disponibilidade da sala de estudo aos discentes
dos PPG´s; d) Defesas: Informou que o Diretor da Regional, Prof. Alessandro Martins solicitou que
não sejam agendadas defesas de Mestrado antes do mês de fevereiro de 2016; e) Atendimento ao
público: Mencionou o horário de atendimento ao público da COPG pela técnica Márcia e sobre a
instalação que ainda não foi realizada do ponto de telefone na Coordenação; f) Estruturação das
secretarias  de Pós-graduação:  O Prof.  Sauli  reafirmou o apoio  que  o  Programa em Ciências
Aplicadas à Saúde (PPGCAS) oferece às novas coordenadoras.  Comentou sobre as reuniões da
CPPG  em que  considera  interessante  manter  às  quintas  subsequentes  às  Reuniões  da  Câmara
Superior de Pós-graduação em Goiânia. Falou da necessidade de otimização das secretarias das Pós-
graduações,  em virtude da demanda dos programas.  Vera respondeu que começou a pensar em
como serão estruturadas as secretarias das Pós-graduações.  Ela disse que sugeriu que a técnica
Márcia  fizesse  reuniões  periódicas  com os  secretários  dos  programas  para  já  ir  entendendo as
demandas. Solicitou que os coordenadores façam sugestões a respeito dessa estrutura e comentou
que tem sido feita uma pesquisa em outras universidades. Continuou dizendo que uma possibilidade
seria reduzir o quantitativo de secretários em três e dividir as funções entre estes. O Prof. Evandro
opinou que apenas três funcionários seriam poucos para as demandas da Pós-graduação. A Prof.ª
Michele desejou as boas vindas e em seguida comentou que acredita ser interessante que sejam
designadas funções para melhor organização, pois todas as funções em um único mestrado tem
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sobrecarregado a coordenação, de forma que ela tem sentido necessidade de contratação de mais um
funcionário.  O Prof.  Edésio falou da sua experiência  com Coordenação de Pós-graduação e  se
manifestou assustado com a divisão proposta, em que a Prof.ª Vera sugeriu que uma das divisões
poderiam ser a destinação dos trabalhos realizados na Plataforma Sucupira de todas coordenações
de Pós-graduação à técnica Márcia. Explicou que a Plataforma Sucupira é muito específica e, em
sua  opinião,  a  técnica  não conseguiria  assumir  essa  função  não  estando  diretamente  ligada  às
coordenações e, além disso, assumindo as funções dos Processos de Afastamento. A Prof.ª Vera
explicou que o que havia pensado era de que as funções que necessitam de senha ficassem por
responsabilidade de um funcionário efetivo, como é o caso da Plataforma. O Prof. Fernando falou
que as especificidades têm que ficar a cargo dos programas. A Prof.ª Michele também comentou
que a Plataforma é muito específica dos cursos. O Prof. Sauli disse que é preciso primeiramente
pensar em um modelo para ser discutido posteriormente. Aproveitou a oportunidade para dizer à
Prof.ª Cecília que acredita ser necessária a criação de uma política de pesquisa na Regional.  2)
Apreciação dos afastamentos e prorrogações de afastamentos para qualificação: - Levi Carina
Terrible (Processo: 32070.010560/2015-9 – Afastamento para pós-doutorado): A Prof.ª Vera fez
a leitura do parecer, recomendando o afastamento. Lembrou que a emissão da certidão de ata pelas
Unidades deve vir acompanhada do Parecer Técnico Consubstanciado. O Prof. Edésio perguntou da
data de aprovação pela unidade acadêmica e a  Prof.ª  Vera respondeu que a certidão de ata foi
emitida dia 10 de novembro. A solicitação foi colocada em votação com seis votos favoráveis e uma
abstenção. 3) Apreciação da Proposta do Programa de Pós-graduação em Biociência Animal: A
Prof.ª Cecília e a Prof.ª Vera explicaram sobre a submissão da proposta e os trâmites do processo. A
Prof.ª Vera leu o parecer e o Prof. Alexandre Pancotti fez uma correção sobre a Unidade Acadêmica
em que foi dito “química”, mas na verdade é de “Ciências Exatas e Tecnológicas” e a Prof.ª Vera fez
a  correção.  Prof.  Edésio  perguntou  se  aprovando  a  proposta  do  curso  o  regulamento  seria
automaticamente aprovado, mas Prof.ª Vera respondeu que é independente e o regulamento tem que
ser aprovado posteriormente. Vera disse que não se pode aprovar um regulamento de um programa
que ainda não existe. Prof. Edésio complementou parabenizando a proposta do Programa de Pós-
graduação em Biociências Animal. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade.  4) Edital
Professor  Visitante:  Os  professores  tiraram  dúvidas  com  relação  ao  processo  seletivo.  Foi
esclarecido que os programas ficariam responsáveis pela primeira fase do processo e a COPG pela
segunda fase  até  a  data  de  30  de  novembro  quando deve  encaminhar  a  PRPG,  ficando  então
estipulado  aos  programas  para  entregarem  os  documentos  até  dia  20  de  novembro  à  COPG.
Também foi explicado entre os professores a respeito da quantidade de vagas: as quatro vagas para
professor  visitante  ficarão  na  Regional,  inicialmente  uma  vaga  para  cada  programa  de  Pós-
graduação. Entretanto, se algum programa ficar sem classificado na primeira fase, outro ficará com
mais  de  um.  Prof.ª  Vera  explicou  que  em  um  primeiro  momento  o  candidato  tem  que  ser
credenciável no programa, a partir disso a classificação será feita de acordo com os critérios da área
em que o professor solicitou em relação aos critérios para a obtenção de bolsa pesquisador do
CNPq. De acordo com os coordenadores, a quantidade de candidatos por programa foram: PPGA:
(4) quatro, PPGCAS: (1) uma, PPGEO: (5) cinco, PPGE: (1) uma. 5) Edital e relatório PIBIC: O
edital final sairá dia 11 de dezembro e, de acordo com a Prof.ª Cecília esse ano será realizado um
“pente fino” na seleção PIBIC, em que professor ou aluno devendo relatório serão excluídos da
seleção. Comunicou também que identificaram problemas de plágio e esse ano os professores que
enviarem projeto dessa forma serão desclassificados. Os plágios mencionados são a prática de que o
projeto do professor seja copiado para fazer os subprojetos dos alunos. Prof. Sauli sugeriu que seja
enviada essa informação por escrito da PRPI aos coordenadores ou que conste no edital, para que os
professores  sejam esclarecidos  de  que  não  será  aceito  a  cópia  do  projeto  maior  para  fazer  o
subprojeto, uma vez que essa prática é frequente entre os professores e não é considerado plágio.
Prof. Edésio comentou que dois de seus projetos já foram cancelados por esse motivo e também não
considera plágio essa prática. Prof. Sauli perguntou se haverá cortes por parte da UFG das bolsas
PIBIC para que esse questionamento seja levado às instâncias superiores. Prof. Edésio pontua a
necessidade de se repensar o PIBIC. Prof.ª Cecília informou que a recomendação a respeito da não
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se utilizar o projeto dos professores para elaboração do projeto dos alunos foi passada a ela de
forma verbal,  os professores,  contudo,  solicitaram que seja repassado a todos por escrito.  Prof.
Alexandre propôs que sejam trazidos quatro ou cinco assessores para que o seminário de avaliação
seja  feito  na Regional  Jataí.  Prof.ª  Cecília  disse que esse é  um compromisso de gestão que se
esforçara  a  cumprir.  Prof.  Edésio  opinou  que  o  empecilho  para  que  seja  feito  o  seminário
localmente é a justificativa da socialização de conhecimento entre os pesquisadores do Centro-oeste
que o CNPq requer, a qual seria realizada com efetividade se o Seminário acontecesse na Regional,
de acordo com o órgão de fomento. Comentou ainda que entre os mais de trezentos professores da
Regional  Jataí,  cerca  de  dez  por  cento  apenas  orientam  PIBIC  e  falou  da  necessidade  de  se
incentivar  os  professores  a  participar.  6)  Outros  assuntos:  Prof.  Evandro  perguntou  sobre  a
classificação  dos  professores  visitantes,  questionando  novamente  se  as  quatro  vagas  realmente
ficarão na Regional e a Prof.ª Vera respondeu de acordo com o que lhe foi afirmado dizendo que as
vagas são destinadas para a Regional. As coordenadoras Prof.ª Vera e Prof.ª Cecília agradeceram a
presença  e  reafirmaram  a  sua  disponibilidade  em  atender  aos  coordenadores.  Na  sequência
declararam encerrada a sessão às onze horas e vinte e quatro minutos. Nada mais havendo a tratar,
eu,  Márcia  Pereira  Dutra  de  Rezende,  assistente  em  administração  da  Coordenação  de  Pós-
graduação da UFG – Regional Jataí, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos, no dia
____________________________ de __________________ de dois mil e quinze, pelos seguintes
membros presentes:

Alexandre Pancotti________________________________________________________________

André Bravin_____________________________________________________________________

Cecília Nunes Moreira______________________________________________________________

Edésio Fialho dos Reis_____________________________________________________________

Evandro César Clemente____________________________________________________________
Fernando Paranaíba Filgueira________________________________________________________
Hildeu Ferreira da Assunção_________________________________________________________
Michele Silva Sacardo______________________________________________________________
Sauli Santos Jr.___________________________________________________________________
Vera Lúcia Banys_________________________________________________________________
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