
 

 

CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
REGIONAL GOIÂNIA 

Memória da Reunião de 19 de maio de 2016 

 
 

Item 1 da pauta – Informes: 
 

 O Pró-Reitor de Pós-Graduação está participando de uma conversa por 

vídeoconferência com a CAPES para tratar do Programa de Apoio à Pós-

Graduação (PROAP). Ao final da sessão, uma vez presente, informou sobre o 

que foi definido para este ano, se comprometendo a encaminhar tais 

informações a todos por e-mail; 

 Considerando que o último dia para inscrições no Programa Qualificar é na 

próxima segunda-feira, e que na quarta-feira, dia 25 de maio, um dia após o 

feriado, as inscrições homologadas devem ser divulgadas, a presidente afirmou 

que a Coordenação Geral de Pesquisa encaminhará por e-mail, até amanhã, a 

primeira leitura dos projetos. 
 
 

Item 2 da pauta – Apreciação das atas dos meses de janeiro, fevereiro e abril: 
retirado de pauta. 
 
 

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

 Nº 23070.004131/2016-11 – Sônia Marta Rodrigues Raymundo Fassassi 
 Nº 23070.004113/2016-21 – Mariana Soller Ramada 
 Nº 23070.005334/2013-74 – Ricardo Limongi França Coelho 

 
 

Item 4 da pauta – Processos de cursos de Pós-Graduação lato sensu: 
 

 Nº 23070.004467/2016-76 – nova turma do curso de Especialização em 
Psicologia dos Processos Educativos (FE); 

 Nº 23070.005251/2016-28 – criação do curso de Especialização em Processos 
e Produtos Criativos (FAV); 

 Nº 23070.005483/2016-86 – criação do curso de Especialização em 
Diplomacia e Relações Internacionais (FCS); 

 Nº 23070.004468/2016-11 – nova turma do curso de Especialização em 
Engenharia e Segurança do Trabalho (EECA); 

 Nº 23070.005007/2016-65 – criação do curso de Especialização em 
Treinamento de Força (FEFD). 



 

 

 

Item 5 da pauta – Apresentação da minuta de nova resolução de Pesquisa da UFG:  

 

 A Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação, professora Maria Clorinda, fez uma 

descrição das etapas tomadas para a criação da proposta de minuta, citando, 

inclusive, as maiores dificuldades encontradas. A principal delas foi definir a 

quantidade de horas a serem computadas para o Relatório de Atividades 

Docente (RADOC). Para tal, pensou-se em computar os produtos do seu 

trabalho (inclusive as orientações) ao invés do número de horas inseridas pelos 

professores no sistema. 

 Após apresentar a minuta, bem como as sugestões feitas pela Procuradoria 

Jurídica da UFG, houve debate sobre alguns pontos, que foram incorporados à 

minuta. A Pró-Reitora sugeriu, por fim, que as demais propostas sejam 

encaminhadas à PRPI, e informou que enviará, também por e-mail, a minuta 

da resolução já contendo as alterações feitas nesta sessão. 

 O próximo passo será encaminhá-la à CSPPG. Mas antes, colocou a 

possibilidade de, sob demanda, serem feitas reuniões nas UAs/UAEs para 

discutí-la em maiores detalhes.  

 

***** 

 


