
REUNIÃO DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Ata da Reunião Ordinária da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação (CPPG), realizada no
dia 21 de janeiro de 2016. Reuniram-se os membros da CPPG, na sala de aula da Pós-
graduação em Geografia  localizada  no prédio  da  Pós-graduação do Campus  Jatobá,
Regional Jataí/UFG às dezesseis horas e vinte minutos, para discutir assuntos constantes
da  pauta  previamente  enviada.  A reunião  foi  dirigida  pela  Coordenadora  de  Pós-
graduação da  UFG/Regional  Jataí,  Prof.ª  Vera Lúcia  Banys.  Estiveram presentes  os
Coordenadores  de  Pesquisa:  Alexandre  Pancotti,  Andrea  Cristina  Versuti,  Edésio
Fialho dos Reis e Michelle Rocha Parise; os Coordenadores dos Programas de Pós-
graduação: Evandro César Clemente (PPGEO), Antônio Paulino da Costa Netto (vice,
PPGA),  Michele  Silva  Sacardo  (PPGE)  e  Sauli  Santos  Jr.  (PPGCAS);  Órgão
suplementar: Biblioteca: Luismar de Carvalho Junior.  I – Informes: a) 13º Prêmio
Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica: A Prof.ª Vera falou a respeito do 13º
Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica cuja finalidade é homenagear
bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica CNPq que se destacaram durante o ano e
as Instituições participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC).  A data  de  divulgação nas  instituições  de  ensino  e  pesquisa  é  até  doze  de
fevereiro  de  dois  mil  e  dezesseis.  b)  Parecer  e  ciência  de  processos:  Prof.ª  Vera
explicou que pelo Estatuto da Universidade a Coordenação de Pós-graduação (COPG)
não precisa de parecer do curso de origem dos professores que solicitam afastamento e
sim da aprovação da Unidade. Ela sugeriu que ao chegar um processo de afastamento ao
chefe da Unidade ele o encaminhe para o coordenador do curso de origem do professor
solicitante para que este,  ou outro professor que ele designe,  faça o parecer técnico
consubstanciado do processo  e  o  relate  na  reunião  da  Unidade.  Ressaltou  que  essa
prática pode auxiliar  para que as coordenações dos cursos tenham conhecimento da
realidade dos professores que estão afastados ou pretendem solicitar afastamento para
cursar pós-graduação. Prof.ª Vera também falou que não é recomendado que se vincule
o  afastamento  à  contratação  de  professor  substituto,  pois  todas  as  solicitações  de
professor substituto são, normalmente, atendidas, no entanto ao se condicionar o pedido
de  afastamento  à  liberação  de  substituto  o  processo  demora  um tempo  maior  para
percorrer os trâmites necessários  até a  emissão da portaria.  Prof.  Sauli  disse que as
coordenações  ficam  inseguras  sem  uma  garantia  de  que  um  substituto  será
disponibilizado.  Prof.  Edésio  falou  que  talvez  seja  prudente  consultar  primeiro  na
PRODIRH o banco de professores equivalente para que depois se dê andamento ao
processo para que não aconteça de o professor ser liberado pela regional e depois, não
havendo  substituto,  o  mesmo  tenha  que  voltar  às  atividades  com o  curso  de  pós-
graduação em andamento. Prof.ª Vera falou do exemplo de um processo em que não
houve óbice para liberação de substituto e demorou menos de dois meses, considerando
o recesso. Ela explicou o fluxo do processo até que o mesmo chegue a COPG. Explicou
que o relatório semestral também é encaminhado primeiramente à unidade, onde deve
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ser feito e relatado o parecer e anexada a certidão de ata de aprovação do mesmo.  c)
Resultado final - Professor Visitante: Prof.ª Vera perguntou se havia dúvida quanto ao
resultado final de Prof. Visitante e em seguida explicou que eram trinta vagas, vinte e
duas para a Regional Goiânia, quatro para a Regional Catalão e quatro para a Regional
Jataí. Dentro das quatro vagas inicialmente oferecidas à Jataí seria uma vaga para cada
programa de pós-graduação. No entanto, tendo em vista que o Mestrado em Ciências
Aplicadas à Saúde não teve candidato classificado, a COPG fez a solicitação na PRPG
para  que  um  dos  segundos  lugares  dos  outros  programas  ocupasse  a  quarta  vaga
(ficando  melhor  classificado  o  segundo  lugar  do  Mestrado  em Agronomia  atrás  do
candidato da Geografia). Todavia, quando os resultados da seleção chegaram à PRPG
verificou-se que o segundo lugar do Mestrado em Agronomia da Regional Jataí tinha
duas vezes a pontuação mínima e um candidato da Regional Catalão tinha a metade da
pontuação mínima exigida sendo a Regional questionada em relação a capacidade de
contribuição que poderia  se esperar  desse professor visitante.  Diante do impasse da
realocação desta vaga para a Regional Goiânia, a questão foi levada pela PRPG ao Setor
Jurídico que observou que tendo ainda primeiros lugares vagos na Regional Goiânia
essas vagas das Regionais Jataí e Catalão deveriam retornar para serem ocupadas em
Goiânia. Entretanto, a PRPPG optou por manter as vagas ociosas, porém mantê-las nas
regionais. Prof. Paulino questionou por que, uma vez que a vaga encontra-se no banco
de  vagas  de  Jataí,  a  mesma  não  pode  ser  usada  e  a  Prof.ª  Vera  respondeu  que  o
Departamento Jurídico da Universidade não permitiu. Prof.ª Michele complementou que
isso ocorreu em função do edital e Prof.ª Vera confirmou e disse ainda que acredita que
houve falta de experiência na elaboração do edital. Ela prosseguiu afirmando que assim
que encerrar esse edital ela requisitará junto ao Pró-reitor de Pós-graduação, a vaga que
ficou ociosa. A professora se comprometeu também a levar as dúvidas à PRPG quanto a
contratação  do  professor  visitante.  d)  Calendário  da  Pós-graduação  2016  –
Solicitação  COGRAD: Prof.ª  Vera  informou  que  a  Coordenação  de  Graduação
(COGRAD) está preocupada com o atraso do calendário acadêmico da graduação e se
propõem a agilizar as colações especiais para permitir o acesso dos nossos acadêmicos
aos  programas  de  Pós-graduação.  Prof.  Sauli  perguntou  qual  a  contrapartida  da
instituição para flexibilizar a colação de grau especial das graduações para não atrasar o
início dos programas de pós-graduação no início de março. Prof. Edésio sugeriu que se
faça  uma  consulta  jurídica  para  que  se  compreenda  o  que  é  possível  fazer.  Após
considerações a Prof.ª Vera se dispôs a verificar quais os meios possíveis para viabilizar
a entrada dos alunos da graduação. II. Aprovação das atas: 17 de Abril de 2015 e 17
de novembro de 2015: sobre a ata do dia 17 de abril de 2015 foi aprovada com oito
votos a favor, nenhum voto contra e uma abstenção. Sobre a ata do dia 17 de novembro
de 2015 foi aprovada com oito votos a favor, nenhum voto contra e uma abstenção. Não
houve considerações sobre as atas. III - Apreciação das solicitações de afastamentos
para  qualificação  e  prorrogação: a)  Ana  Lúcia  Rezende  Souza  (Processo:
23070.006350/2012-01 – Prorrogação de afastamento para Doutorado): A Prof.ª Vera
informou que o pedido de prorrogação da professora Ana Lúcia, está dentro do prazo,
fundamentado, tem anuência do orientador e da unidade, contém todos os documentos e
relatórios semestrais e se justifica em função do falecimento do pai e do tratamento de
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câncer do marido dentro do período do afastamento. O pedido foi aprovado com sete
votos favoráveis e duas abstenções, não havendo considerações. b) Fernando Silva dos
Santos  (Processo:  23070.009981/2015-17  –  Solicitação  de  afastamento  para
Doutorado): Prof.ª  Vera informou aos professores sobre o processo de solicitação de
afastamento do professor Fernando para cursar Doutorado na Universidade Federal de
Santa  Catarina.  O  processo  foi  instruído  adequadamente,  com  todos  documentos
necessários. O pedido foi aprovado com oito votos favoráveis e uma abstenção, não
havendo  considerações.  IV  -  Agenda  reuniões  CPPG  Regional  Jataí  (2016)  e
Representantes: Prof.ª Vera falou da agenda de reuniões e do quadro que foi construído
com os nomes dos representantes da pesquisa de cada Unidade Acadêmica Especial.
Explicou  que  as  vagas  para  conselheiros  na  Câmara  Superior  de  Pesquisa  e  Pós-
graduação  (CSPPG)  são  quatro,  sendo  uma  vaga  para  cada  coordenador  de  pós-
graduação e uma vaga para a Coordenação Geral. Perguntou se haveria mudança e foi
aprovada  a  manutenção  dos  conselheiros  atuais  por  unanimidade.   O  bibliotecário
Luismar de Carvalho Junior pediu licença para retirar-se em virtude do horário e houve
concessão dos membros.  V - Regimento Interno da Comissão de Ética no Uso de
Animais –  Prof.ª Vera leu o parecer favorável à aprovação do regimento interno da
comissão de ética e como não houve nenhuma discussão sobre o regimento o mesmo foi
submetido à votação e aprovado por unanimidade. A Prof.ª Michele Silva Sacardo pediu
licença para retirar-se em virtude do horário e houve concessão dos membros. A Prof.ª
Vera pediu desculpas por ter se esquecido de solicitar a inclusão, como ponto de pauta
no início da reunião e perguntou se haveria permissão dos membros para que fosse feita
a inclusão nesse momento, sendo aceita por unanimidade. O ponto de pauta referiu-se à
solicitação de mudança de instituição para cursar doutorado pelo prof. Rafael Siqueira
Silva,  o  qual  tinha encaminhado processo de solicitação de afastamento para cursar
doutorado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul,  com conceito Capes 4.
Todavia, após abertura do processo o professor recebeu resultado de aprovação para
cursar doutorado na Universidade Federal de São Carlos, cujo conceito Capes é 5. Os
professores  aprovaram  por  unanimidade  a  mudança  de  instituição  no  processo  de
afastamento do professor Rafael.  VI – Outros assuntos:  A Prof.ª Vera perguntou se
teriam outros assuntos. Prof. Evandro perguntou se os professores visitantes teriam uma
sala específica e Prof.ª Vera respondeu que está sendo organizada. Prof. Edésio sugeriu
que se fizesse um relato falando da importância que os professores visitantes têm para o
Campus e todas suas contribuições para levar às instâncias superiores como justificativa
para abertura de um novo edital. Na sequência a Prof.ª Vera declarou encerrada a sessão
às dezessete horas e quarenta 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 18
de Fevereiro de dois mil e dezesseis, pelos seguintes membros presentes:

Alexandre Pancotti _____________________________________________________________

Andrea Cristina Versuti _________________________________________________________

Antônio Paulino da Costa Netto ___________________________________________________
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Edésio Fialho dos Reis __________________________________________________________

Evandro César Clemente ________________________________________________________

Luismar de Carvalho Junior ______________________________________________________

Michelle Rocha Parise _________________________________________________________

Michele Silva Sacardo __________________________________________________________

Sauli Santos Junior _____________________________________________________________

Vera Lúcia Banys ______________________________________________________________
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