CÂMARA SUPERIOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFG
Memória da Reunião Extraordinária de 12 de março de 2015
Item 1 da pauta – Informes:
 O presidente iniciou a sessão informando a respeito dos pontos principais da
última reunião da Diretoria Executiva do Fórum de Pró-Reitores de PósGraduação e Pesquisa (FOPROP) com as diretorias da CAPES:
 As bolsas de Doutorado, que antes eram recebidas pelos programas que
enviassem alunos para realização de cursos com bolsa sanduíche, não serão
mais fornecidas.
 As bolsas de Demanda Social da CAPES que ficarem ociosas serão recolhidas.
Por isso, o presidente informou que um levantamento deve ser feito do
número de bolsas que serão aproveitadas por cada programa. A PRPG tem
até o dia 30 de maio de 2015 para redistribuir as bolsas remanescentes para
outros programas da UFG.
 O Portal de Periódicos enfrenta, este ano, uma dificuldade financeira: a
diretoria de bolsas e programas está tentando manter o portal integral, mas
há uma grande possibilidade de ele ser parcialmente cortado.
 O prazo final para a inserção dos dados na plataforma Sucupira referentes a
todas as atividades dos programas de Pós-Graduação do ano base 2014 foi
prorrogado para o dia 27 de março; 31 de março será o prazo final para
chancela dos dados pela PRPG para envio à CAPES. O prazo para retificação
dos dados de 2013 foi prorrogado para o período de 06 a 15 de abril; 17 de
março é o prazo para chancela dos dados.
 Está disponível o recurso do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP). É
provável que não seja necessário que os programas enviem a costumeira
previsão de gastos para o ano, visto que a prestação de contas do ano
anterior foi feita com base em itens diversos dos que são contemplados no
Plano de Trabalho. De qualquer forma, será enviado aos membros da
Câmara, via e-mail, as diretrizes para o uso do PROAP.
 Novidades deste ano: 1) Os dois programas com conceito 06 (Geografia e
Ecologia) não receberam o PROAP, mas receberão recurso pelo Programa de
Excelência Acadêmica da CAPES (PROEX); 2) Os cursos em rede também não
serão contemplados pelo PROAP. Os cursos novos, em contrapartida,

receberam o PROAP básico (vinte e cinco mil reais cada um); 3) Foram
recebidas, também, as bolsas do Programa Nacional de Pós-Doutorado
(PNPD) da CAPES. Com isso, o valor final recebido pela UFG permaneceu em
torno de três milhões de reais. Conforme nova portaria do PROAP, o PPG
deve reservar um recurso específico destinado ao PNPD.
 Prazos da PROAD, estabelecidos em portaria, para que sejam feitos pedidos no
SOLICITE: até 30 de abril para capital, e 15 de junho para custeio.
 A bibliotecária Cláudia Oliveira de Moura Bueno apresentou orientações aos
Coordenadores de PPGs concernentes ao Repositório Institucional da UFG.
 Foram fechados contratos com algumas revistas científicas de diversas áreas do
conhecimento, que proporcionarão, dentre outras vantagens, acesso direto a
seus repositórios, e descontos para publicações da UFG.
 Solicitação do MEC de divulgação do Projeto “Prometeo”, no qual pesquisadores
e acadêmicos estrangeiros são convidados ao Equador para trabalhar em centros
de estudos superiores em diversas áreas, como inovação e produção
(http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/Prometeo/inicio.do).
 Houve em torno de quatrocentas inscrições para a primeira palestra do
“Programa de Formação em Pesquisa”, que está sendo organizado pela PRPI, e
terá início em 24 de março de 2015. Há a possibilidade de o evento ser
transmitido ao vivo pela TV UFG às Regionais Catalão e Jataí. Nesse caso, tais
regionais poderão transmitir a palestra em um auditório de sua respectiva
Regional, e, em seguida, enviar à PRPI uma lista dos e-mails dos participantes, os
quais poderão receber seu certificado posteriormente.
 A Coordenadora Geral de Pesquisa, professora Sheila Araújo Teles informou que,
atualmente, um novo sistema de cadastro de pesquisa da UFG está sendo
implementado. No entanto, o sistema ainda em uso é o SAP (Sistema de
Acompanhamento de Pesquisa). Desde o ano passado, tem sido feito um
levantamento dos dados que constam no sistema. Foi observado que existe um
grande número de projetos que estão “em preenchimento” ou “aguardando
aprovação”. Todos os projetos cadastrados desde o mês de julho de 2014, e que
estavam “aguardando aprovação”, já foram analisados. Tem sido utilizado o
status “pendência” para indicar que falta um ou mais dos seguintes requisitos
para o cadastro: projeto em PDF; Certidão de Ata com a aprovação do Conselho
Diretor em PDF; e comprovante da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP), e/ou Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). Em caso de
dúvida, entrem em contato com a Coordenação de Pesquisa (3521-1870).

Item 2 da pauta – Adequação da resolução sobre reconhecimento de diplomas de
Pós-Graduação stricto sensu expedidos por Instituições de Ensino Superior
estrangeiras:
 A análise da proposta de minuta da resolução sobre Reconhecimento de Diplomas
(Processo nº 23070.003781/2015-51), que visa a adequação da Resolução nº
0709/CEPEC, foi retomada nesta sessão a partir do trecho que trata da dispensa
de tradução juramentada dos documentos exigidos (diploma, histórico, ata da
defesa). Outros pontos discutidos foram referentes à: tradução da
dissertação/tese; à lista dos cursos estrangeiros que não serão reconhecidos; e à
solicitação de memorando ao Programa de Pós-Graduação para que seja indicada
uma comissão que aprecie a solicitação de reconhecimento do título. A proposta
de minuta foi aprovada por unanimidade.

Item 3 da pauta – Resolução para estabelecimento de padrão para citação
institucional da UFG:
 A proposta de minuta da resolução apresentada à Câmara (Processo nº
23070.003780/2015-14), foi aprovada pela maioria dos membros.

Item 4 da pauta – Resolução Pró-Qualificar:
 Continuação da discussão iniciada no final do ano de 2014 sobre a qualificação
dos servidores técnico-administrativos (TAs). Informou que a proposta inicial
consiste na criação de um edital pela PRODIRH e PRPG, como o do Pró-Qualificar,
para oferta de vagas adicionais para TAs nos cursos de Pós-Graduação stricto
sensu da UFG. Foi sugerido pela Câmara que seja feito um levantamento nos PPGs
no que se refere ao índice de aprovação e ingresso de TAs nos cursos stricto
sensu. O presidente se comprometeu a realizar essa enquete no Google Drive, e
solicitou a participação dos PPGs.
*******

