CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
REGIONAL GOIÂNIA
Memória da Reunião de 22 de outubro de 2015
Item 1 da pauta – Informes:
 A Pró-Reitora Adjunta de Pós-Graduação informou que foram prorrogados os
prazos para preenchimento da plataforma Sucupira referente aos anos de 2013
(até dia 18/12/15) e 2014 (até dia 23/11/15). Todos os arquivos digitais devem ser
reenviados, mesmo que estes não apresentem modificações.
 As inscrições para reconhecimento de títulos estão encerradas. Foram recebidos
um total de 37 (trinta e sete) processos, que serão autuados no dia 11 de
novembro. Este ano, a PRPG adotará o seguinte procedimento: após a autuação
dos processos, estes serão encaminhados aos respectivos coordenadores dos
PPGs, que indicarão a comissão avaliadora; por fim, um representante de cada
comissão será convocado para uma reunião, cujo objetivo é procurar dirimir os
problemas que surgem durante o reconhecimento de um título.
 Alterações no calendário de reuniões deste ano:
 Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação (CRPPG) - acréscimo de duas
sessões extraordinárias: dias 12 de novembro e 03 de dezembro.
 Câmara Regional de Pesquisa e Pós-Graduação (CSPPG) - Sessões ordinárias
canceladas: dias 19 de novembro e 03 de dezembro; novas datas: 26 de
novembro e 17 de dezembro.
 A Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação informou que os subprojetos de
infraestrutura para pesquisa na UFG (CT-Infra) foram enviados à FINEP dentro do
prazo estipulado. Descreveu as etapas do preenchimento das informações,
destacando os pontos positivos e negativos, bem como as partes
desempenhadas pela instituição e pelos subcoordenadores no processo de envio
das propostas. Para o ano de 2016, informou, que, provavelmente não haverá
edital no 1º semestre e que a partir de fevereiro uma reunião será feita com os
Coordenadores de Pesquisa e de Pós-Graduação das UAs/UAEs para traçar
planos para o próximo CT-Infra, considerando a perspectiva multiusuária.
 No contexto dos 6% dos recursos da UFG para a Pesquisa, para o ano de 2016 a
prioridade será atender às demandas de estruturação de dois laboratórios que
não foram executadas em 2015 devido aos cortes orçamentários. Tais
laboratórios são: 1) o Laboratório de Pesquisa das Faculdades de Filosofia,
História e Ciências Sociais; e 2) a reestruturação do Laboratório de Pesquisa da
Faculdade de Educação.
 A Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa e Inovação relatou os problemas enfrentados
esse ano no que se refere ao envio dos relatórios de alunos do Programa





Institucional de Iniciação Científica (PIBIC/PIVIC). Apesar de os prazos terem sido
prorrogados, um total de 30 (trinta) relatórios não foram enviados. Informou
que, conforme regulamento do referido programa, aqueles que não enviaram os
relatórios não poderão concorrer ao edital de bolsas no próximo ano.
No que se refere ao cadastro de projetos no Sistema de Projetos (SAP), auxílio foi
solicitado aos Coordenadores de Pesquisa das UAs/UAEs no sentido de
regularizar os projetos cujo preenchimento não foi finalizado, ou seja, aqueles
que se encontram com o status “em preenchimento” ou “com pendência”. Isto
contribuirá para que não haja uma sobrecarga de projetos a serem regularizados
durante o período de solicitações de bolsas de Iniciação Científica. Por fim, a
professora forneceu informações práticas sobre o uso do sistema.
Foram informados os prazos para envio de novos projetos de Iniciação Científica
do ano de 2016 para o CEP e CEUA.

Item 2 da pauta – Apreciação das atas dos dias 26/02, 26/03 e 21/05/2015:
aprovadas por unanimidade.
Item 3 da pauta – Processos de Afastamento para Pós-Graduação:
Nº 23070.007547/2015-01 (ad referendum) – Hans Christian Klotz
Nº 23070.006700/2015-74 (ad referendum) – Gabriel Luís Castiglioni
Nº 23070.006828/2015-38 (ad referendum) – José Realino de Paula
Nº 23070.004300/2015-24 (ad referendum) – Maria Tereza Tomé de Godoy
Nº 23070.008155/2015-51 (ad referendum) – João Henrique Ribeiro Roriz
Nº 23070.008159/2015-39 (ad referendum) – Roberto Cunha Alves de Lima
Nº 23070.005715/2015-15 – Fausto da Silva Moraes
Nº 23070.007119/2015-70 – Marco Aurélio Fernandes Neves
Nº 23070.008700/2015-17 – Daniela Graner Schuwartz Tannus Silva
Nº 23070.008699/2015-12 – Priscilla de Cesaro Antunes
Nº 23070.000916/2015-26 – Emerson Santana de Souza
Nº 23070.005733/2015-05 – Luciana Gonçalves Tibirica
Nº 23070.005633/2015-71 – Sérgio de Almeida Moura
Nº 23070.005797/2014-17 – Lívia Ferreira de Carvalho
Item 4 da pauta – Processos de cursos de Pós-Graduação lato sensu:
Nº 23070.009602/2015-99 – Especialização em Tratamento e Disposição
Final de Resíduos Sólidos e Líquidos, vinculado à Escola de Engenharia Civil
Nº 23070.009669/2015-23 – Especialização em Assessoria de Comunicação e
Marketing, vinculado à Faculdade de Informação e Comunicação (FIC)
*******

