CÂMARA SUPERIOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFG
Memória da sessão ordinária de 28 de abril de 2016

Item 1 da pauta – Informes:


O Pró-Reitor de Pós-Graduação informou que foi aprovada pela CAPES a
última proposta de novo curso de pós-graduação da UFG enviada ano passado:
a criação do curso de Doutorado em Agronegócios/Regional Goiânia.



No entanto, informou que não há notícias sobre os recursos do PROAP
(Programa de Apoio à Pós-Graduação) deste ano, tampouco sobre as bolsas
ociosas que haviam sido recolhidas em março (de um total de cento e sete,
trinta e duas não foram devolvidas: doze de doutorado e vinte de mestrado).



Por fim, informou que todos os professores aprovados no concurso para
professor visitante foram contratados, com exceção dos professores
aposentados (total de quatro). Enquanto sua situação não se resolve, foram
convocados mais quatro professores. Caso os professores aposentados não
tomarem posse, os últimos quatro candidatos aprovados no concurso serão
convocados.

Item 2 da pauta – Apreciação das atas dos dias 21/01, 25/02, 10/03 e 07/04:
aprovadas por unanimidade.
Item 3 da pauta – Ad referendum sobre Recurso de Proposta de APCN: o recurso
interposto foi indeferido ad referendum e homologado nesta sessão.
Item 4 da pauta – Recursos de Processos de Afastamento para Pós-Graduação:
Nº 23070.001927/2016-12 – Flávia Pereira Lima
Nº 23070.005335/2013-19 – Eliamar Aparecida de Barros Fleury
Nº 23070.002095/2013-09 – Thalita Sasse Froes
Item 5 da pauta – Processos de Reconhecimento de Títulos:
Nº 23070.011754/2015-41 – Leandro Mendonça Barbosa
Nº 23070.012101/2015-90 – Rossemildo da Silva Santos

Nº 23070.012037/2015-47 – Carlos Antônio de Sousa Coutinho
Nº 23070.012099/2015-59 – Clayton Juliano Rodrigues
Nº 23070.012109/2015-56 – Maurício Ferreira Gomes
Nº 23070.012097/2015-60 – Patrícia Samara
Nº 23070.011752/2015-62 – Alice Dutra Balde
Nº 23070.012107/2015-67 – Francisco do Livramento Andrade
Nº 23070.012108/2015-10 – Veronice Rodrigues Barbosa
Nº 23070.012110/2015-81 – Genice Trindade Medeiros
Nº 23070.021482/2014-17 – Dilton Pereira Cruz (ad referendum)
Item 6 da pauta – Processos de cursos de Programas de Pós-Graduação stricto
sensu:
Nº 23070.003463/2016-71 – proposta de criação do curso de Mestrado
Profissional (em rede) do PPG em Educação Física (FEFD/Regional Goiânia).
Nº 23070.010096/2015-81 – proposta de criação do curso de Doutorado do
PPG em Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro (IPTSP/Regional Goiânia).
Nº 23070.010097/2015-25 – proposta de criação do curso de Doutorado do
PPG em Ciência e Tecnologia de Alimentos (EA/Regional Goiânia).
Item 7 da pauta – Discussão sobre Prorrogação de Afastamento para PósGraduação – Resolução CEPEC nº 1286/2014:
O presidente apresentou a sugestão da PRPG de um novo parágrafo (sexto),
que aborda essa questão especificamente: “No caso dos afastamentos para Mestrado e
Doutorado na mesma Regional/cidade, a prorrogação a que se refere o parágrafo
segundo deste artigo só se aplicará para a realização de estágio ‘sanduíche’, ou
equivalente, em outra instituição no Brasil ou exterior”. Durante a discussão, surgiu a
proposta de apenas acrescentar a ideia apresentada aos parágrafos segundo ou quarto.
O presidente sugeriu que a redação seja definida posteriormente pela PRPG (antes de
ser encaminhada ao CEPEC), e que fosse colocada em votação a ideia contida no
parágrafo proposto. Após concordância dos membros da Câmara, a ideia proposta
pela PRPG foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.
Item 8 da pauta – Minuta de Resolução – Procedimentos para concessão de título
“Notório Saber” no âmbito da UFG:
Após se comprometer a reenviar aos membros da Câmara por e-mail a
resolução com as alterações sugeridas, a Pró-Reitora colocou em votação tanto a
resolução quanto a proposta referente ao procedimento de análise das indicações, que
foram aprovadas pela maioria dos presentes com uma abstenção.

Item 9 da pauta – Outros assuntos:




A Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação relatou sobre a participação da UFG em
dois novos editais da FINEP: 1) A proposta composta por cinco subprojetos da
área da Saúde, uma proposta para combate ao vírus da Zika já foi enviada; 2)
outra proposta direcionado para Centros de Pesquisas que trabalham com
empresas, a proposta a ser encaminhada pela PRPI tem o CRTI como principal
condutor; e 3) Comentou sobre a abertura de um terceiro edital, cujas
informações ela passará por e-mail aos membros desta Câmara
posteriormente.
Por fim, informou que teve início hoje o programa “Posso Usar?” da
PRPI/PRPG, que consiste na realização de palestras e visitas a laboratórios de
pesquisa pela UFG para divulgar os equipamentos multiusuários, com vistas a
potencializar sua utilização.
******

