
 

 

 

CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
REGIONAL GOIÂNIA 

Memória da Reunião de 21 de janeiro de 2016 

 
 

Item 1 da pauta – Informes: 
 

 A Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação informou que a Chamada Universal foi 

divulgada na página eletrônica do CNPq e estará aberta até o dia 26 de fevereiro. 

Os membros da Câmara foram incentivados a enviar seus projetos e a motivarem 

igualmente os professores de suas UAs/UAEs; 

 Falou de forma geral sobre o fechamento do ano de 2015 pela PRPI, comentando 

alguns pontos específicos, como os recursos recebidos e o aumento no número 

de professores com bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQs) do CNPq. 

Informou que até a próxima segunda-feira os Diretores de UAs/UAEs, os 

Coordenadores de Pesquisa e os de PPGs receberão a planilha referente aos 

trabalhos dos docentes no ano de 2015. O intuito é fornecer um panorama para 

autoavaliação e planejamento; 

 Apresentação de novos membros da equipe da PRPI: i) a nova servidora técnica-

administrativa, Juliana Carla Dalla Rosa, que está responsável pelo cadastro e 

atualização de projetos de pesquisa no Sistema de Acompanhamento de Projetos 

(SAP); ii) Wambia Suelem Feliciano de Faria, a atual supervisora administrativa do 

Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CRTI); e iii) 

professora Alessandra Gomes (FACE), gestora de projetos do novo Parque 

Tecnológico. Uma de suas primeiras tarefas será fazer um levantamento dos 

laboratórios de pesquisa da UFG, que serão futuramente divulgados para o 

público. 

 A presidente informou, adicionalmente, que os novos prédios do referido 

complexo serão construídos em frente ao CRTI. 

 Informou, por fim, que ainda faz parte dos planos da PRPI estruturar o Escritório 

de Projetos, que tratará dos editais e dos recursos para apoio a projetos de 

pesquisa. 

 
 
Item 2 da pauta – Apreciação da ata do dia 17/12/15: aprovada por unanimidade. 
 



 

 

 
Item 3 da pauta – Indicação/Recondução de representantes na Câmara Superior de 
Pesquisa e Pós-Graduação: Este item será apreciado na próxima reunião. 
 
 

Item 4 da pauta – Laboratórios de Pesquisa. Este item foi abordado nos “Informes”. 
 
 

Item 5 da pauta – Processos de afastamento para Pós-Graduação: 
 

 Nº 23070.012790/2015-32 – Roberto da Piedade Francisco 
 Nº 23070.013294/2015-04 – Vânia Dolores Estevam de Oliveira 
 Nº 23070.012835/2015-79 – Osmarina Mota Siqueira 
 Nº 23070.011925/2015-42 – Edna Misseno Pires 
 Nº 23070.011725/2015-90 – Gustavo Souto de Sá e Souza 
 Nº 23070.013555/2015-88 – Flávio Geraldo Coelho Rocha 
 Nº 23070.002110/2013-19 – Marline Dorneles de Lima 
 Nº 23070.022338/2014-06 – Adriane Geralda Alves do Nascimento 
 Nº 23070.010093/2015-47 – Marina Roriz Rizzo Lousa da Cunha 

 
 
Item 6 da pauta – Processo de criação de curso de Pós-Graduação stricto sensu: 
 

 Nº 23070.010093/2015-47 – Proposta de criação do curso de Mestrado do 
PPG em Ciências Contábeis, vinculado à Faculdade de Administração, Ciências 
Contábeis e Ciências Econômicas. 

 
 

Item 7 da pauta – Recurso discente: 
 

 Processo nº 23070.012584/2015-22 – Fernanda Ribeiro Marra – Processo 
Seletivo – Doutorado em Letras e Linguística (FL). 
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