
 

 

 

 

CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
REGIONAL GOIÂNIA 

Memória da Reunião de 26 de março de 2015 

 
 
 

Item 1 da pauta – Informes: 
 
 A Pró-Reitora Adjunta e Coordenadora Geral de Pós-Graduação informou que os 

PPGs devem apresentar suas demandas imediatas de bolsas até o dia 06 de abril 
de 2015 por meio do preenchimento do formulário do Google Drive. 

 Devem ser devolvidos, até 31 de março, os processos que contêm projetos de 
Especialização. Do total de dezenove propostas, dezessete estão com pendências, 
e já foram devolvidas às Unidades Acadêmicas interessadas. 

 A Pró-Reitora Adjunta e Coordenadora Geral de Pesquisa e Inovação fez um relato 
do andamento inicial do “Programa de Formação de Pesquisa”, que está sendo 
organizado pela PRPI. O evento teve início no dia 24 de março de 2015. No 
período matutino, a professora Sônia Vasconcelos (UFRJ) proferiu a palestra 
intitulada “Integridade em Pesquisa e Produção Científica: desafios atuais”. No 
período vespertino foi abordado o tema “Formação do comitê para condutas 
éticas em atividades de pesquisa, ensino e extensão”. Houve 724 inscrições, 
sendo 654 da Regional Goiânia, 58 da Regional Jataí, 08 da Regional Catalão, e 04 
da Regional Goiás. Para a primeira atividade do evento, houve 578 inscrições. 
Conforme solicitação de algumas Regionais, foi feita a transmissão pela TV UFG. 
Serão retomadas na segunda-feira, dia 30 de março, as inscrições para as demais 
palestras: 15 de abril (“Dicas para o preenchimento do Currículo Lattes”), 28 de 
maio (“Qual delineamento e quantas observações devo considerar em meu 
projeto?”) e 19 de junho (“Meta-análise: em busca de generalizações baseadas 
em evidências”). 

 No dia 31 de março, a Coordenação de Transferência e Inovação Tecnológica 
(CTIT) realizará o evento “Dez Anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de 
Inovação Tecnológica”, que contará com palestras e workshops. 

 
Item 2 da pauta 
 
 As atas das reuniões dos dias 12 de dezembro de 2014 e 29 de janeiro de 2015 

foram aprovadas. A ata do dia 26 de fevereiro de 2015 será apreciada na próxima 
sessão ordinária. 

 
 



 

 

Item 3 da pauta – Processos de Afastamento para Pós-Graduação: 
 

 Nº 23070.023587/2014-19 – Cleomar de Sousa Rocha 
 Nº 23070.002224/2015-12 – Valéria Christina de Rezende Féres 
 Nº 23070.027014/2013-75 – Bartira Macedo de Miranda Santos 
 Nº 23070.002780/2015-99 – Carlos Leandro Borges da Silva 
 Nº 23070.023954/2014-76 – Daniela Cristina Vinhal 
 Nº 23070.007146/2014-61 – Marize Campos Valadares 
 Nº 23070.000854/2013-91 – Ana Lúcia de Melo Leão 
 Nº 23070.001684/2015-23 – Newton Freire Murce Filho 

 
 
Item 4 da pauta – Grupos de Pesquisa: 
 
 Após ampla reflexão pela PRPI e PRPG, será priorizado o cadastro de grupos de 

pesquisa em detrimento de cadastros de núcleos de pesquisa, considerando a 
seguinte vantagem: a visão que temos da gestão institucional na base do CNPq é 
consideravelmente mais ampla do que aquela que seria obtida por meio de um 
cadastro interno dos referidos grupos pela UFG. 

 Alguns dos objetivos dessa medida são: evitar o duplo trabalho do professor; e 
deixar de trabalhar com editais, que condicionava a Iniciação Científica à criação 
de grupos de pesquisa. 

 Foi passada à Câmara uma apresentação, intitulada “Diretório dos Grupos de 
Pesquisa no Brasil: dados, orientações e recomendações”, que ilustrou uma 
análise feita dos atuais grupos de pesquisa da UFG cadastrados na base do CNPq; 
a apresentação será encaminhada aos membros da Câmara, posteriormente, para 
divulgação nas UAs, servindo como guia para a revisão de seus grupos de 
pesquisa cadastrados. 

 O CNPq fechou o sistema para fazer um novo censo, que consiste na divisão dos 
grupos em categorias: “consolidado”, “em consolidação” e “em formação”. São 
dois os principais critérios de classificação: 1. Número de pesquisadores que 
possuem Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQs) e/ou Bolsa de 
Desenvolvimento Tecnológico (DTs); e, principalmente, 2. Número de orientações 
de Mestrado e Doutorado. Esta última característica define um grupo como sendo 
“consolidado”, mesmo que apenas o líder do grupo seja um bolsista PQ. 

 Casos “atípicos” observados, conforme classificação do CNPq: 
 

 Um mesmo professor liderando três grupos de pesquisa, sendo que o 
recomendado é cadastrar um grupo apenas, com diversas Linhas de Pesquisa; 

 Grupos com apenas dois pesquisadores e nenhum aluno-participante; 

https://prpg.ufg.br/up/85/o/Grupos_de_Pesquisa_CNPq.pdf?1432058292


 

 

 Grupos com um orientador e dois alunos, que não cursam mestrado ou 
fazem parte de uma iniciação científica; 

 UAs com vários PQs sem grupo de pesquisa. Pode ocorrer que eles estejam 
participando de outro grupo, cujo líder é outro bolsista.  

 Para se criar um grupo de pesquisa, é preciso, primeiramente, que o líder do 
grupo esteja cadastrado como tal. Se não estiver, deve-se entrar em contato com 
a Coordenação de Pesquisa da PRPI, via e-mail. Quando o líder for bolsista PQ, ele 
será automaticamente liberado pelo CNPq. 

 Última categoria citada: “desatualizado”; consiste no grupo de pesquisa que não 
tem recebido qualquer atualização nos últimos doze meses. Diversos casos se 
encaixam nesta categoria. 

 Cada UA receberá uma lista dos PQs que estão duplicados e dos grupos que 
precisam ser atualizados. Serão identificados, também, os PQs que não são 
líderes de nenhum grupo de pesquisa e os grupos dos quais participam. 

 
Item 5 da pauta – Outros: 
 

 A Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação solicitou voluntários ou indicações de 
nomes para representação da área de Ciências Exatas no Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da UFG. Por não ter havido manifestação dos presentes, 
contato será feito com os diretores de UAs dessa área para que um 
representante seja indicado por Conselho Diretor. 
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