
 

 

CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
REGIONAL GOIÂNIA 

Memória da Reunião de 18 de agosto de 2016 

 
 

Item 1 da pauta – Informes: 
 

 Leitura do Ofício Conjunto nº 025/2016-PRPI/PRPG, emitido em 27/07/2016, 

que foi encaminhado à FAPEG com o objetivo de solicitar o repasse 

emergencial dos recursos do Edital nº 07/2014. 

 Cortes de bolsas de Iniciação Científica da UFG em suas diversas modalidades. 

 A UFG foi a terceira universidade que mais captou recursos na última Chamada 

Pública/FINEP/CT-Infra (R$11.450.000,00); um total de 07 dos 09 subprojetos 

enviados foram aprovados. Caso seja lançado novo Edital CT-Infra que 

contemple obras, a UFG priorizará cinco delas que não obtiveram recursos 

suficientes para sua conclusão: 1) prédio da EECA; 2) quinto andar da FF 

(laboratórios de pesquisa); 3) o Biotério; 4) o Laboratório de Genômica e 

Proteômica/ICB; e 5) o Laboratório de Enzimologia/ICB. 

 Está aberta a Chamada Pública MCTI/FINEP nº 03/2016 para apoio 

institucional, na qual cada instituição pode apresentar uma proposta por ano de 

até um milhão de reais. A UFG já encaminhou uma proposta, que contempla o 

seguinte: projetos de urbanização do Parque Tecnológico Samambaia, bem 

como do Parque Tecnológico de Jataí; e a instalação de três laboratórios no 

Parque Tecnológico Samambaia: os dois laboratórios do ICB supracitados e um 

de tecnologia farmacêutica. Parte dos recursos para esses projetos já foram 

captados junto à FINEP. 

 Serão agendadas pela PRPI reuniões com os Coordenadores de Pesquisa das 

UAs para tratar, dentre outros assuntos, dos Grupos de Pesquisa cujos status 

estão “não-atualizados”. 

 O CONPEEX ocorrerá entre os dias 17 e 19 de outubro, e suas normas gerais 

serão publicadas hoje. Foi acrescentada a questão da avaliação, sugerida pelos 

membros desta Câmara no ano anterior. Conforme acordado, a comissão de 

avaliação será composta por membros da Câmara de diferentes áreas. As 

inscrições serão realizadas entre 22 de agosto e 16 de setembro. 

 O prazo final para a inserção de pedidos no SOLICITE é até 25 de agosto. Os 

equipamentos para compra via SOLICITE devem ser incluídos em algum 

projeto de pesquisa, conforme instruções do DMP. Uma vez inserido em um 



 

 

projeto, ele deve ser reencaminhado para a PRPI para que o arquivo seja 

substituído no SAP. 

 A Coordenação de Ações Afirmativas (CAF) em parceria com a PRPG lançarão 

um edital na próxima semana com oferta de 04 bolsas para cotistas. 

 A CAPES confirmou que o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 

(PDSE) ofertará 01 (uma) bolsa de doze meses por PPG. 

 
Item 2 da pauta – Apreciação das atas dos meses de janeiro, fevereiro, abril e 
maio: aprovadas com duas abstenções. 
 
Item 3 da pauta – Processos de afastamento para Pós-Graduação: 
 

 Nº 23070.007274/2016-77 – THIAGO SOUZA VEIGA JARDIM 

 Nº 23070.007956/2016-80 – EDIVANI VILLARON FRANCESCHINELLI 

 Nº 23070.007957/2016-24 – GEISA CUNHA FRANCO 

 Nº 23070.008789/2016-94 – JONAS AUGUSTO KUNZLER 

 Nº 23070.007549/2016-72 – FLAVIA MARIA CRUVINEL 

 Nº 23070.008795/2016-41 – ANA REIS NASCIMENTO 

 Nº 23070.009280/2016-79 – MARCILON ALMEIDA DE MELO 

 Nº 23070.008913/2016-94 – NARA RUBIA DE FREITAS 

 Nº 23070.008670/2016-11 – MATEUS BERTONI DA SILVA 

 Nº 23070.009815/2016-87 – HEBERSON ALCANTARA 

 Nº 23070.012916/2015-79 – ANDERSON DE PAULA BORGES 

 Nº 23070.027391/2013-12 – VERUSKA PRADO ALEXANDRE 

 Nº 23070.000871/2016-71 – NAYARA PEREIRA REZENDE DE SOUSA 

 Nº 23070.007267/2016-75 – JULIANA ALVES CARNEIRO 

 
Item 4 da pauta – Afastamento superior a 60 dias (eventos): 
 

 Nº 23070.008852/2016-92 – ALINE DA CRUZ 

 
Item 5 da pauta – Processos de cursos de Pós-Graduação lato sensu: 
 

 Nº 23070.005454/2016-14 – nova turma do curso de Especialização em 

Gestão e Qualidade Ambiental (IQ); 

 Nº 23070.006152/2016-63 – criação do curso de Especialização em Gestão e 

Políticas Públicas (FACE); 

 Nº 23070.005862/2016-76 – nova turma do curso de Especialização em 

Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício (FANUT); 

 Nº 23070.005252/2016-72 – nova turma do curso de Especialização em 

Engenharia Econômica e Financeira para Projetos de Investimento (EMC); 

 Nº 23070.005484/2016-21 – criação do curso de Especialização em 

Tecnologias para Gestão de Negócios (EMC). 


