CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
REGIONAL GOIÂNIA
Memória da Reunião de 26 de novembro de 2015
Item 1 da pauta – Informes:
 O Pró-Reitor de Pós-Graduação comentou sobre as dificuldades encontradas
pelos Coordenadores de PPGs durante o preenchimento da Plataforma Sucupira.
O prazo para inserção dos dados referentes ao ano-base 2014, que já havia sido
prorrogado, foi estendido novamente devido a tais problemas.
 Informou que no dia anterior esteve na sede da CAPES, em Brasília, participando
de um grupo de discussão sobre “Ações Afirmativas na Pós-Graduação”. Na
próxima reunião, em dezembro, o Pró-Reitor de Pós-Graduação deve apresentar a
Resolução nº 007/2015/CONSUNI. Aproveitou o ensejo para informar que a PRPG
solicitou bolsas adicionais à FAPEG para as cotas.
 Informou sobre o XXXI Encontro de Pró-Reitores (ENPROP), que aconteceu em
Goiânia entre os dias 18 e 20 de novembro. Foram discutidos temas como
relevância social e econômica da pesquisa e pós-graduação para a educação
básica, estratégias de fomento à pesquisa, pós-graduação e inovação, e desafios
na avaliação da pós-graduação brasileira. A palestra de encerramento foi
proferida pelo presidente do CNPq, Hernan Chamovic.
 Por fim, lembrou a todos que, segunda-feira (30 de novembro de 2015) é o prazo
final para envio à PRPG da documentação dos candidatos aprovados na 1ª fase do
Edital para Professor Visitante e Pesquisador Visitante Estrangeiro.


A Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação informou que todos os recursos referentes
aos editais abertos serão pagos pelo CNPq; em 2016, provavelmente será
lançado o Edital Universal.



Em relação ao CT-Infra 2014/2015, informou que o novo sistema de análise de
convênios com Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) de todo o país, chamado
“Finep 30 Dias Pesquisa”, apresentou problemas, impossibilitando à Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP) a visualização completa das propostas/projetos.
Por esta razão, a FINEP prorrogou o edital por 12 (doze) meses e transferiu o
julgamento para o próximo ano. Diante dessa situação, é provável que não exista
novo edital CT-Infra no ano de 2016.



Informou que aconteceu hoje em São Paulo o lançamento do MapBiomas, que é
uma iniciativa do Laboratório de Processamento de Imagens e
Geoprocessamento (LAPIG/IESA/UFG). O trabalho envolve a elaboração de
mapas anuais de cobertura e uso da terra para todo o Brasil, apoiada pelo
governo da Noruega e por empresas como a Google.



A Pró-Reitora relatou como exemplo de internacionalização da pesquisa e pósgraduação da UFG o envolvimento de duas docentes do PPG em Educação com a
Universidad Nacional de Jujuy, da cidade de San Salvador de Jujuy, na Argentina.
Tais docentes (Ruth Catarina Cerqueira Ribeiro de Souza e Solange Martins
Oliveira Magalhães) foram designadas como professoras convidadas da pósgraduação pelo Conselho Acadêmico da referida universidade. Além disso, entre
os dias 16 e 19 de novembro, foi realizado o I Colóquio Internacional Diversidade
das Culturas na Faculdade de História, promovido pelo PPG em História e pelo
Programa de Doutoramento da Universidade Nacional de Jujuy. Este Colóquio faz
parte do Programa Centros Associados para o Fortalecimento da Pós-Graduação
Brasil-Argentina (CAFP-BA), que conta com apoio da CAPES e da Secretaria de
Políticas Universitárias (SPU) da Argentina.

Item 2 da pauta – Apreciação das atas dos dias 18/06, 02/07 e 17/09/2015:
aprovadas com uma abstenção.
Item 3 da pauta – Processos de Afastamento para Pós-Graduação:
Nº 23070.010462/2015-00 – Maurício Martinês Sales
Nº 23070.009520/2015-44 – José Clecildo Barreto Bezerra
Nº 23070.010463/2015-46 – Suely Ferreira
Nº 23070.010465/2015-35 – João Ferreira de Oliveira
Nº 23070.010073/2015-76 – Maria Lúcia Gambarini
Nº 23070.009992/2015-05 – Sylvia Regina Mesquita de Almeida
Nº 23070.011109/2015-39 – Mauro Caetano de Souza
Nº 23070.007940/2015-96 – Vânia Cristina Casseb Galvão
Nº 23070.009057/2015-31 – Thaís Fleury Avelar
Nº 23070.014662/2014-42 – Marina Roriz Rizzo Lousa da Cunha
Nº 23070.017483/2012-03 – Cleidna Aparecida de Lima
Item 4 da pauta – Processos de cursos de Pós-Graduação:
Nº 23070.003311/2004-34 – Desativação do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia do Meio Ambiente, nível Mestrado, vinculado à Escola de
Engenharia Civil e Ambiental (EECA).
Nº 23070.000212/2002-31 – Desativação do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil, nível Mestrado, vinculado à Escola de Engenharia Civil e
Ambiental (EECA).
Nº 23070.000212/2002-31 – Proposta de criação do curso de Especialização
em Economia da Saúde pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública
(IPTSP).

Item 5 da pauta – Outros assuntos:
Processo nº 23070.010096/2015-81 – Proposta de criação do curso de
Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia das Relações
Parasito-Hospedeiro do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública
(IPTSP).
A partir de questionamento feito por um membro da Câmara quanto ao
apoio dado pela gestão superior da UFG aos novos cursos de PPGs, e após
ampla discussão, ficou acordado que, na próxima sessão ordinária, serão
discutidas as necessidades atuais dos PPGs.
*******

