CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
REGIONAL GOIÂNIA
Memória da Reunião de 18 de maio de 2017

Item 1 da pauta – Informes:
 O Pró-Reitor de Pós-Graduação informou a respeito do bom andamento dos
treinamentos que têm sido realizados para uso do novo Módulo PósGraduação/SIGAA. O Coordenador Geral de Pós-Graduação esteve em Catalão,
e sua próxima visita será a Jataí. Informou, também, sobre o possível adiamento
da data em que o módulo será disponibilizado aos usuários, visando minimizar a
ocorrência de erros do sistema.
 Foi concluído o Edital de Ações Afirmativas, que ofertaram 04 bolsas de
mestrado: 02 para a Regional Goiânia e 01 para cada uma das Regionais Catalão
e Jataí.
 A plataforma Carolina Bori/MEC, o meio recentemente adotado pela UFG para
gerenciar processos de reconhecimento de títulos obtidos no exterior, tem
apresentado menos problemas, possibilitando o cadastrado de diversos
processos. Júlia Parente Cardoso é agora a servidora técnica-administrativa da
PRPG responsável por tais processos.
 Por fim, informou que estão disponíveis na página eletrônica da PRPG as
instruções para obtenção de apoio à publicação de artigos científicos em
periódicos. Foi mantido para esse ano o programa anterior, com um aumento do
valor do auxílio. Foi introduzido, também, o apoio à publicação de livros, que
ficará restrito às áreas que se utilizam da classificação de livros para a avaliação
de seus programas.
 A Coordenadora Geral de Pesquisa informou que foram identificados problemas
com o novo Módulo Pesquisa/SIGAA logo após a divulgação da homologação
das propostas de projetos que concorrem a bolsas de Iniciação Científica por
meio do Edital nº 01/2017/PRPI. O setor responsável está trabalhando para
corrigir o erro e fazer uma nova divulgação. Quanto ao Módulo Produção, foi
prorrogado o prazo para inserção dos dados até o dia 31/05.

Item 2 da pauta – Processos de afastamento para Pós-Graduação:
Nº 23070.007093/2017-31 – CLAUDIO ANDRE BARBOSA DE LIRA
Nº 23070.006541/2017-70 – PAULO HELLMEISTER FILHO
Nº 23070.006909/2017-08 – CAROLINA HORTA ANDRADE
Nº 23070.005638/2017-65 – ADRIANO CORREIA SILVA
Nº 23070.005960/2017-94 – MARIZETH FERREIRA FARIAS
Nº 23070.004554/2017-12 – MARIA IMACULADA CORREIA DE MIRANDA
Nº 23070.004553/2017-60 – JOAO LUCIO MARIANO CRUZ
Nº 23070.001690/2014-08 – DIOGO NUNES DE OLIVEIRA
Item 3 da pauta – Processos de adequação de regulamentos específicos de PPGs
stricto sensu:
Nº 23070.013625/2016-89 – Ciência Política/FCS
Nº 23070.013622/2016-45 – Educação/FE
Item 4 da pauta – Processo de encerramento do Programa Multi-institucional de
Pós-Graduação em Química (UFG, UFMS e UFU) – nível Doutorado: Processo nº
23070.014548/2005-21
Item 5 da pauta – Recurso de candidato ao Processo Seletivo do PPG em
Geografia/IESA:
Nº 23070.007246/2017-31 – RAFAEL WALTER DE ALBUQUERQUE
Item 6 da pauta – Outros: O presidente da sessão informou que, com o aval do
Reitor, a PRPG fará um levantamento geral da evolução da pós-graduação na UFG
nos últimos anos quanto à relação entre a demanda qualificada de bolsas e o número
de fato ofertado para cada programa. Tais dados devem ser encaminhados ao Itamar
(servidor técnico-administrativo da PRPG), que possibilitará a identificação do real
déficit de bolsas de cada programa. A partir disso, será elaborado um documento a ser
enviado à CAPES, cujo objetivo é ter tais demandas atendidas, pelo menos em parte.
Por fim, lembrou, também, que o edital de bolsas da FAPEG está aberto.
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