CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
REGIONAL GOIÂNIA
Memória da Reunião de 20 de abril de 2017
Item 1 da pauta – Informes:
▪ A bibliotecária Cláudia Bueno relatou alguns problemas recorrentes no
preenchimento do novo formulário para requerimento de diploma. Para auxiliar
nesse sentido, ela deu esclarecimentos e sugestões.
▪ O Coordenador de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT/UFG),
professor Cândido Borges, informou que no dia 02/05 encerra-se o prazo para
inserir os planos de trabalho no SIGAA (Módulo Pesquisa) com vistas à
inscrição no edital do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC),
conforme o cronograma constante na página 06 do Edital nº 001/2017PIBIC/PIBIC-AF/PIVIC. Para facilitar tal processo, no dia 26/04, na Regional
Goiânia (auditório da BC/Câmpus Samambaia), o CERCOMP e a PRPI
começam uma série de treinamentos nas Regionais para instruir e esclarecer
dúvidas sobre os novos módulos do SIGAA (Pesquisa e Produção).
▪ No dia 24/04, o prof. Gilson Volpato (UNESP) ministrará um curso no
Programa de Formação em Pesquisa, evento promovido anualmente pela PRPI.
▪ O presidente da sessão, o Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, professor
Cláudio Leles, informou que a partir de segunda-feira (24/04), estarão na página
eletrônica da PRPG informações atualizadas referentes ao apoio a publicações e
ressarcimentos.
▪ Informou, também, que o Edital para Ações Afirmativas deve ser divulgado na
segunda-feira. Serão ofertadas duas vagas para cada uma das seguintes
regionais: Goiânia, Catalão e Jataí. A previsão é de que até 15/05 todas as
bolsas de Mestrado já terão sido implementadas.
▪ Estão disponíveis na página eletrônica da PRPG instruções referentes ao novo
procedimento para Reconhecimento de Títulos obtidos no Exterior, que a partir
de agora será feito pela Plataforma Carolina Bori do MEC. No dia 27/03/17 foi
aprovada pelo CEPEC a Resolução nº 1466, que trata desse assunto.
▪ Por fim, os analistas Lauro e Maria Dalva do CERCOMP falaram sobre o
andamento da fase final da implantação do Módulo da Pós-Graduação.
Informaram que a apresentação oficial desse módulo ocorrerá nos dias 03 e

04/05; além disso, haverá uma semana durante o mês de maio em que o antigo
SISPG estará indisponível para inclusão/alteração de dados. Solicitaram a todos
os PPGs que façam a conferência dos dados no sistema antigo, pois eles serão
migrados. Entre os dias 09 e 26/05 secretários e coordenadores de PPGs
poderão participar de testes no novo sistema, mediante agendamento de horário.

Item 2 da pauta – Apreciação da ata de 26/01/17: não foi apreciada.
Item 3 da pauta – Processos de afastamento para Pós-Graduação:
Nº 23070.004554/2017-12 – MARIA IMACULADA CORREIA DE MIRANDA
Nº 23070.004654/2017-31 – RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA
Nº 23070.019743/2014-39 – ANA IDALINA DE PAIVA SILVA
Nº 23070.008240/2014-38 – GISELE COSTA FERREIRA DA SILVA
Nº 23070.016380/2016-41 – LUCINEIA SCREMIN MARTINS
Item 4 da pauta – Processo de oferta de nova turma de curso lato sensu:
Nº 23070.005652/2017-69 – Especialização em Letramento Informacional:
educação para informação (FIC)
Item 5 da pauta – Processos de adequação de regulamentos específicos de PPGs
stricto sensu à Resolução nº 1403/2016/CEPEC:
Nº 23070.013634/2016-70 – Matemática/IME
Nº 23070.013639/2016-01 – Sociologia/FCS
Nº 23070.013640/2016-27 – Saúde Coletiva/PRPG
Nº 23070.012649/2016-11 – Engenharia Elétrica e de Computação/EMC
*******

