CÂMARA SUPERIOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFG
Memória da sessão extraordinária de 03 de dezembro de 2015
PROPOSTA DE NOVA RESOLUÇÃO GERAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU DA UFG
Item 1 da pauta – Informes:


A Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação informou sobre a reunião que ocorreu
ontem no Centro Editorial e Gráfico (CEGRAF) para avaliar o Programa de
Apoio às Publicações Periódicas Científicas da UFG (PROAPUPEC-2014).
Participaram da reunião membros da equipe do CEGRAF, incluindo o diretor,
representantes da Biblioteca Central (BC) e os editores das revistas que
utilizaram os serviços de Editoração Científica do CEGRAF incluído no referido
programa. Durante a reunião, foi definido que tal apoio deixe de ser realizado
por meio de editais, passando, assim, a ser feito como Programa. Para isso,
um formulário será enviado aos editores para conhecer as necessidades
específicas de cada revista.



Informou, também, que foi feita uma proposta pelo diretor do CEGRAF de
que seja criada uma editora de e-books na UFG, que solucionaria problemas
referentes ao elevado custo de publicação de livros impressos, promovendo
um maior número de publicações vinculadas a programas de pós-graduação.
Para isso, a CPPG seria responsável por compor um comitê editorial, cujos
membros seriam representantes de cada área do conhecimento, além de
incluir representações do CEGRAF, da Biblioteca Central, PRPG e PRPI. Para
arcar com os custos de diagramação e revisão, tal proposta terá de se tornar
um projeto, o que será levado ao conhecimento da Gestão Superior da UFG.
A proposta inicial envolve a produção de 07 (sete) livros, sob o modelo de
acesso aberto, a um custo total de R$ 6.500,00 por livro para a UFG.

Item 2 da pauta – Deu-se a continuação da análise da nova proposta de resolução. O
seguinte trecho foi discutido para aprovação na próxima reunião com quórum.
 Título II – Da Organização Geral e do Funcionamento dos Programas/Capítulo III –
Do Funcionamento dos Programas/Seção I – Do Corpo Docente:
Art. 21 e seus parágrafos (§ 1º ao 7º).
******

