CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
REGIONAL GOIÂNIA
Memória da Reunião de 23 de março de 2017
Item 1 da pauta – Informes:
 O Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Jesiel F. Carvalho, informou que os
relatórios de todos os PPGs para a avaliação do COLETA CAPES (ano base
2016) foram enviados dentro do prazo estabelecido.
 Considerando que este ano a CAPES realizará a Avaliação Quadrienal durante o
mês de julho, e por restrições de pessoal, submissões de propostas de novos
cursos de pós-graduação (APCNs) só poderão ser feitas a partir do mês de
setembro. A partir da próxima semana, já estarão atualizados na página
eletrônica da PRPG o calendário interno e o da CAPES.
 Na semana passada, houve uma reunião entre gestores de todas as Regionais
para tratar do projeto de Internacionalização da UFG. A CAPES, responsável
pela definição dos procedimentos envolvidos, repassou às instituições um
questionário para diagnóstico de suas necessidades no tocante a essa temática.
Com base nesse questionário e com vistas à elaboração de nosso projeto
institucional, foi enviado essa semana aos PPGs e diretores das UAs um
questionário com questões mais específicas à UFG, que deve ser respondido e
encaminhado à PRPG até o dia 31/03/17. A UFG deve encaminhar tais
informações coletadas à CAPES até o dia 04/04/17.
 O presidente da sessão citou os PPGs que ainda não encaminharam suas
propostas de regulamentos específicos adaptados à nova Resolução CEPEC nº
1403/2016: PROFIAP, Educação, Nanotecnologia Farmacêutica e Psicologia.
 PPGs cujos cursos ainda não possuem reconhecimento da CAPES: Ciências
Ambientais (mestrado), Ciência e Tecnologia de Alimentos (doutorado),
Ciências Fisiológicas (mestrado e doutorado), Educação Física (mestrado
profissional), Educação (Catalão/mestrado), Modelagem e Otimização
(Catalão/mestrado), e Química (Catalão/mestrado).
 Os novos processos de reconhecimento de títulos e revalidação de diplomas
serão feitos, a partir do mês de março, na Plataforma Carolina Bori/MEC. Para
isso, a UFG elaborou sua regulamentação sobre o assunto. O próximo passo
será decidir ou não pela adesão à plataforma na reunião de amanhã do CEPEC.
A previsão para a retomada das avaliações é para o dia 13/04/17.

 Informou, por fim, que a PROAD confirmou sua decisão quanto à
obrigatoriedade de inserção de documento no SCDP, para solicitação de diárias
e passagens, apenas com assinatura original, e não digital. Isso se deve a
questões de segurança. No entanto, serão também permitidas as assinaturas do
Vice-Coordenador(a) e/ou do(a) Secretário(a) do PPG – mediante o envio de
memorando à PROAD solicitar seu cadastro.
 A Coordenadora Geral de Pesquisa, professora Sheila A. Teles, informou que o
Módulo Pesquisa do SIGAA, recém-implantado na UFG, ainda não está aberto
para inscrições de trabalhos de Iniciação Científica e/ou Tecnológica, pois testes
ainda estão sendo realizados pelo CERCOMP. O período das inscrições estava
previsto para início em 20/03 e termina em 24/04. O último dia para cadastro
dos projetos será 17/04. A importação dos dados do currículo Lattes pelo
Módulo Produção poderá ser feita entre 25/04 e 22/05/17.

Item 2 da pauta – Apreciação da ata de 01/12/16: aprovada com quatro abstenções.

Item 3 da pauta – Indicação/Recondução de representantes da CRPPG/Regional
Goiânia na Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação: A representação dos
PPGs na CSPPG, conforme o novo estatuto da UFG, deve ser renovada a cada um
ano. Considerando que tal representação é feita a partir dos atuais membros da
Câmara Regional por área do conhecimento (ver anexo da Resolução nº
025/2014/CONSUNI), foi definido que os seguintes PPGs terão assento na CSPPG no
ano de 2016:
Ciências Agrárias: Agronomia/EA e Ciência e Tecnologia de Alimentos/EA;
Ciências Biológicas: Biodiversidade Animal/ICB e Medicina Tropical e Saúde
Pública/IPTSP;
Ciências Exatas
Matemática/IME;

e

da

Terra:

Ciência

Ambientais/PRPG,

Física/IF

e

Ciências Humanas: Geografia/IESA, Filosofia/FAFIL e Sociologia/FCS;
Ciências da Saúde: Ciências da Saúde/FM, Enfermagem/FEN e Odontologia/FO;
Ciências Sociais Aplicadas: Administração/FACE e Ciências Contábeis/FACE;
Engenharias: Engenharia Ambiental e Sanitária/EECA e Engenharia Elétrica e
de Computação/EMC;
Linguística, Letras e Artes: Letras e Linguística/FL, Música/EMAC e Projeto e
Cidade/FAV.

Item 4 da pauta – Processos de afastamento para Pós-Graduação:
Nº 23070.014894/2016-62 – LAYANE RODRIGUES DE LIMA SANTOS
Nº 23070.017200/2016-49 – ANA BALDOINO DA SILVA
Nº 23070.004169/2017-67 – THAYS SANTOS SOUZA
Nº 23070.000290/2017-10 – FERNANDA ALVES FERREIRA
Nº 23070.003688/2017-16 – ANA ROGERIA DE AGUIAR
Nº 23070.004171/2017-36 – CAMILO ALBUQUERQUE DE BRAZ
Nº 23070.011041/2015-98 – EDEMILSON CARDOSO DA CONCEIÇÃO
Nº 23070.020660/2013-10 – JOÃO CARLOS AMOROSO BOTELHO
Nº 23070.000422/2014-61 – MARIANA DE OLIVEIRA LOPES BARBOSA

Item 5 da pauta – Processos de adequação de regulamentos específicos de PPGs
stricto sensu:
Nº 23070.012650/2016-45 – Ciências Ambientais/PRPG
Nº 23070.013630/2016-91 – Direito Agrário/FD
Nº 23070.012656/2016-12 – Geotecnia, Estruturas e Construção Civil/EECA

Item 6 da pauta – Outros: Inclusão de processo na pauta:
Nº 23070.011268/2016-44 – Regulamento específico do PPG em Antropologia Social
*******

