CÂMARA SUPERIOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFG
Memória da sessão ordinária de 23 de junho de 2016

Item 1 da pauta – Informes:


Devido à ocupação do prédio da Reitoria por manifestantes desde o dia 15 de
junho, alguns processos não foram analisados pela PRPG, e aqueles de caráter
urgente serão aprovados ad referendum. Pelo mesmo motivo, a previsão dos
recursos a serem utilizados pelos PPGs, encaminhados à PROAD, ainda não
foram por eles registrados no sistema.

Item 2 da pauta – Processo de curso de Programa de Pós-Graduação stricto sensu:
Nº 23070.010092/2015-01 – proposta de criação do curso de Doutorado pelo
PPG em Agronegócio (EA/Regional Goiânia).
Item 3 da pauta – Processo de solicitação de matrícula de aluno da Graduação em
PPG stricto sensu:
Nº 23070.005805/2016-97 – Leonardo Alves Moreira de Melo
Item 4 da pauta – Processo de solicitação de defesa de candidato com alta
qualificação:
Nº 23070.001035/2016-11 – Regina Celia de Castro Quinta
Item 5 da pauta – Processos de Reconhecimento de Títulos:
Nº 23070.012035/2015-58 – Junia Araujo Luiz
Nº 23070.011759/2015-84 – Ligia Bitencourt Oliveira
Nº 23070.012095/2015-71 – Leila Dias Antonio
Nº 23070.012033/2015-69 – Marx Furtado da Costa

Item 6 da pauta – Estratégias para a adequação dos regulamentos dos PPGs stricto
sensu conforme a nova Resolução CEPEC nº 1403/2016:
A PRPG elaborou e encaminhou por e-mail um modelo de regulamento aos
Coordenadores dos programas. Sugere-se que seja aberto um processo novo para cada
programa, no qual todos seus regulamentos anteriores serão mencionados. O novo
regulamento do programa deverá ser encaminhado à PRPG até o final do mês de
setembro, conforme o prazo de 90 dias estabelecido pela nova Resolução. Para a
análise dos regulamentos, serão formadas comissões nas Câmaras Regionais. Em
seguida, serão apreciados por esta CSPPG e, por fim, pelo CEPEC. O presidente
prevê que até o mês de dezembro deste ano todos os regulamentos terão sido
aprovados ad referendum pelo CEPEC. Tal procedimento descrito pelo presidente
para atualização dos regulamentos dos programas, proposto pela PRPG, foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade.
Item 7 da pauta – Adequação da Resolução que regulamenta as atividades de
Pesquisa na UFG:











A Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação informou que sugestões foram recebidas
por e-mail e solicitou que as pessoas que a fizeram compareçam à reunião da
CSPPG em que tal resolução será apreciada.
Resumo dos objetivos principais da resolução, que visa, por exemplo,
incentivar os docentes a realizarem pesquisa na UFG.
Foco inicial da resolução de pesquisa: delimitar/resolver a questão das horas
inseridas de atividades de pesquisa pelos docentes no Sistema de Cadastro de
Atividade Docente (SICAD), que permite o cadastro de todas as atividades
institucionais que compõem o Relatório de Atividades Docente (RADOC).
Ainda permanece a dúvida quanto ao tratamento que será dado à
autodeclaração da carga horária nesse sistema, e foi colocada a necessidade de
existirem três resoluções complementares: uma que trata da alocação de vagas
de docentes, outra da progressão, e outra da atribuição das atividades e carga
horária dos docentes.
Futuramente, o sistema SIG provavelmente terá três módulos interligados: um
da Pós-Graduação, um de Projetos e outro de Produção (cujos dados seriam
extraídos de forma automática do currículo Lattes do docente).
Para a próxima reunião da CSPPG, serão convocados os Coordenadores de
Pesquisa das UAs e UAEs para participarem desta discussão.

Item 8 da pauta – Outros assuntos:


O presidente informou que, após a reformulação da resolução de pesquisa,
será discutida a resolução para integração da Graduação com a PósGraduação, começando amanhã pela Regional Catalão, e em seguida, Jataí.



A Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação informou que: 1) Tendo em vista que os
recursos destinados aos projetos contemplados pelo Edital Universal do CNPq
não foram repassados, sugeriu aos membros desta Câmara que redijam ou
assinem uma carta para a FAPEG, com cópia para o Fórum de Pró-Reitores de
Pesquisa e Pós-Graduação (FORPROP), reivindicando o pagamento. Tal
sugestão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; e 2) Foi lida
uma carta, redigida pelos membros do FORPROP ao CNPq, em resposta ao
anúncio de um futuro corte no número de bolsas de iniciação científica.
Sugestões para a carta ainda podem ser enviadas.
******

