CÂMARA SUPERIOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFG
Memória da sessão ordinária de 25 de agosto de 2016

Item 1 da pauta – Informes:


Hoje é o último prazo para efetuar pedidos de compras pelo SOLICITE.



O presidente da CAPES tem promessa do MEC de que no próximo ano o
orçamento do PROAP será restaurado; além disso, o novo cálculo do PROAP
está sendo revisto com vistas a melhorar a utilização dos recursos.



Proposta da PRPG e PRPI de criação e oferta de disciplinas transversais para
alunos da Pós-Graduação: a maioria dos temas já foram abordados no
Programa de Formação em Pesquisa, realizado pela PRPI, tais como Ética,
Experimentação Animal, Comunicação Científica/Mídias Interativas. A tarefa
dos PPGs seria cadastrar a disciplina no sistema, além de passar a lista dos
alunos inscritos para as Pró-Reitorias e, ao final do semestre, a frequência.

Item 2 da pauta – Apreciação das atas dos dias 10/12/15, 28/04 e 23/06: aprovadas
com uma abstenção.
Item 3 da pauta – Recurso de processo de afastamento para Pós-Graduação:
Nº 23070.005633/2015-71 – SERGIO DE ALMEIDA MOURA
Item 4 da pauta – Solicitação de matrícula de aluno da Graduação em PPG stricto
sensu:
Nº 23070.009812/2016-71 – LUCAS MENEZES DE BRITO
Item 5 da pauta – Processos de Reconhecimento de Títulos:
Nº 23070.012304/2015-86 – ELIANE PATRICIO MACHADO PEDRINI
Nº 23070.011764/2015-97 – RAQUEL SOUZA CARVALHO MARTINS
Nº 23070.011765/2015-31 – MIRELLA NOVAIS OLIVEIRA
Nº 23070.011756/2015-41 – MARIA TEREZA ALVES DARTORA MACHADO

Nº 23070.012285/2015-98 – RICARDO DE OLIVEIRA BRIOSCHI
Nº 23070.012094/2015-26 – RODRIGO FLORENCIO DA SILVA
Nº 23070.011765/2015-31 – MIRELLA NOVAIS OLIVEIRA
Nº 23070.012303/2015-31 – RITA BARRETO DE SALES OLIVEIRA
Nº 23070.011760/2015-17 – MARIZE LYRA SILVA PASSOS
Item 6 da pauta – Adequação da Resolução que regulamenta as atividades de
Pesquisa na UFG:


Retrospecto das etapas da elaboração da minuta, que teve início com a
apresentação da proposta central da resolução nas Regionais, bem como no
ICB e IQ, conforme solicitado por tais UAs.



Uma análise das sugestões apresentadas mostrou que boa parte delas resultou
da incompreensão no que se refere ao cadastro de projetos de pesquisa. Por
isso, a gestão da PRPI optou por marcar uma sequência de reuniões com os
Coordenadores de Pesquisa, separadamente, para esclarecer suas dúvidas
sobre esse assunto. Tais reuniões serão realizadas entre setembro e novembro.



Discussão dos Artigos 1º ao 7º.
******

