
 

 

 
 

CÂMARA SUPERIOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFG 
 
 

Memória da sessão ordinária de 27 de abril de 2017 

 
 

Item 1 da pauta – Informes: 
 

▪ O Pró-Reitor de Pós-Graduação informou que hoje foi realizado um 

treinamento do Módulo Produção/SIGAA com alguns secretários de PPGs. No 

dia 03/04 o referido módulo será apresentado oficialmente no Auditório da 

BC/Câmpus Samambaia, durante o qual é fundamental a presença de 

representantes de cada PPG. Tal apresentação também ocorrerá nas Regionais 

Catalão e Jataí. 

▪ Já a série de treinamentos do Módulo Pesquisa (para fins de inscrição de 

projetos em edital da IC) teve início no dia anterior (26/04) na Regional 

Goiânia, e serão finalizados na próxima semana nas demais Regionais. 

▪ Informou, por fim, sobre a decisão final do STF que permite aos cursos de 

pós-graduação lato sensu de universidades federais cobrarem taxas. 

 

 

Item 2 da pauta – CT Infra 02/2014 – cortes FINEP e critérios de ajuste: 

 

▪ Na ausência da Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação (em reunião da ANDIFES), 

o prof. Daniel Araújo, há pouco responsável pela implantação e gerência do 

Escritório de Projetos da UFG, apresentou a proposta da PRPI para ajuste 

conforme os cortes de recursos pela FINEP (Edital CT Infra nº 02/2014). 

Lembrou que o edital teve como objetivo a aquisição de novos equipamentos 

multiusuários e a manutenção de equipamentos de grande porte, para o qual a 

UFG enviou, em outubro/2015, a proposta de 09 subprojetos. Em julho/2016, 

foi anunciado que a UFG receberia mais de R$11 milhões. No entanto, em 

março deste ano, a UFG recebeu um total de R$5,7 milhões. 

▪ As diretrizes elaboradas pela PRPI para adequação aos cortes da FINEP foram 

aprovadas pela maioria dos presentes. 

▪ A sugestão proposta por um membro da Câmara de que o subprojeto de Jataí 

seja priorizado no próximo edital CT Infra foi aprovada pela maioria. 

 

 

https://prpi.ufg.br/up/680/o/Apresentacao_Cortes_Finep_-_modificado.pdf?1495025782


 

 

Item 3 da pauta – Representação – Órgãos Suplementares e Administrativos: 
  

 Para representação nas Câmaras Regional (Goiânia) e Superior, foi aprovada, 

por unanimidade, a recondução dos órgãos que atualmente compõem as referidas 

Câmaras: CRTI, MA, SIBI e CEGRAF. 

 

 

Item 4 da pauta – Representação – Indicação de membros para o CEPEC: 

 

 Após a manifestação de interesse de alguns (sub)coordenadores de PPGs em 

representarem a CSPPG no CEPEC, e devido à ausência de alguns membros nesta 

sessão, ficou acordado que tal representação será definida na próxima reunião da 

Câmara, e que o mandato dos representantes atuais será prorrogado até junho/2017. 

 

 

Item 5 da pauta – Processo de Concessão de Título Notório Saber: 
 

▪ Processo nº 23070.016852/2016-66 – aprovado por unanimidade 

 

 

Item 6 da pauta – Processos de Adequação de Regulamentos Específicos de PPGs 
stricto sensu: 

 

 Nº 23070.012649/2016-11 – PPG em Engenharia Elétrica e de Computação 

(EMC/Regional Goiânia) 

 Nº 23070.013639/2016-01 – PPG em Sociologia (FCS/Regional Goiânia) 

 Nº 23070.0112681/2016-44 – PPG em Antropologia Social (FCS/Regional 

Goiânia) 

 Nº 23070.013634/2016-70 – PPG em Matemática (IME/Regional Goiânia) 

 

 

Item 7 da pauta – Política de Internacionalização – Indicação de membros para o 
Comitê Gestor: 
 

 Indicações aprovadas por unanimidade para compor o Comitê Gestor da UFG:  

 

1) Fausto Miziara/FCS; 2) Rejane F. Ribeiro-Rotta/FO; e 3) Rodrigo P. Lemos/EMC. 

 

****** 


