CÂMARA SUPERIOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFG (CSPPG)

Memória da sessão ordinária de 29 de junho de 2017

Item 1 da pauta – Informes:
O Pró-Reitor de Pós-Graduação informou que a PRPG e o CERCOMP têm
trabalhado para manter o cronograma original no que se refere à implantação do
Módulo Pós-Graduação/SIGAA. A previsão é a de que o novo módulo estará
operante na segunda semana do mês de julho.
Item 2 da pauta – Atas de 08/12/2016, 23/02 e 27/04/2017:
As atas serão apreciadas na próxima sessão.
Item 3 da pauta – Indicação de representantes da Regional Goiânia, membros da
CSPPG, para o CEPEC:
A proposta para a escolha dos representantes das Câmaras Superiores
Setoriais para o CEPEC, apresentada pelo Magnífico Reitor Orlando Afonso Valle do
Amaral em sessão do Conselho Gestor realizada em 13/05/2015, e aprovada pelos
seus membros, defende que “os representantes devem estar distribuídos da forma
mais uniforme possível entre as Câmaras e as áreas do conhecimento: 07 na Câmara
Superior de Graduação, 06 na Câmara Superior de Extensão e Cultura, e 07 na
CSPPG”. Com isso, foram indicados e aprovados por esta Câmara os seguintes PPGs:
➢ Ciências Agrárias: Ciência e Tecnologia de Alimentos/EA
➢ Ciências Biológicas: Biodiversidade Animal/ICB
➢ Ciências Exatas e da Terra: Matemática/IME
➢ Ciências da Saúde: Odontologia/FO
➢ Ciências Sociais Aplicadas: Administração/FACE
➢ Engenharias: Engenharia Elétrica e de Computação/EMC
➢ Linguística, Letras e Artes: Letras e Linguística/FL
Item 4 da pauta – Processo de solicitação especial para expedição de diploma de
pós-graduação:
Processo nº 23070.005502/2017-55

Item 5 da pauta – Recursos de processos de afastamento para pós-graduação:
Nº 23070.007093/2017-31 – CLAUDIO ANDRE BARBOSA DE LIRA
Nº 23070.005200/2017-87 – FABIANA RODRIGUES CARRIJO
Nº 23070.014473/2016-31 – MIRIAM APARECIDA BUENO
Item 6 da pauta – Processos de PPGs stricto sensu:
Nº 23070.005646/2017-10 – PPG em Química/Regional Catalão
Nº 23070.010941/2016-46 – PPG em Ensino de Física (Regional Catalão)
Nº 23070.012528/2016-79 – PPG em Ciências Exatas (Regional Catalão)
Nº 23070.013622/2016-45 – PPG em Educação (FE/Regional Goiânia)
Nº 23070.013625/2016-89 – PPG em Ciência Política (FCS/Regional Goiânia)
Nº 23070.013640/2016-27 – PPG em Saúde Coletiva (PRPG/Regional Goiânia)
Nº 23070.013616/2016-98 – PPG em Educação Física (FEFD/Regional Goiânia)
Nº 23070.011790/2016-15 – PPG em Psicologia (FE/Regional Goiânia)
Item 7 da pauta – Teses/SIBI:
A bibliotecária Cláudia Oliveira de Moura Bueno informou,
primeiramente, que houve uma alteração no Termo de Depósito do Trabalho Final,
que consta no site da biblioteca: passou a ser solicitada a assinatura do(a)
orientador(a). O presidente da sessão sugeriu que a secretaria da PRPG encaminhe
um memorando circular a todos os coordenadores de PPGs informando sobre tal
mudança, bem como uma cópia do novo formulário. A partir disso, será exigida a
referida assinatura. Em seguida, esclareceu alguns pontos sobre teses embargadas, e
forneceu outras orientações referentes ao encaminhamento de teses e dissertações
à biblioteca.
Item 8 da pauta – Biorrepositórios da UFG:
▪

A Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação, Prof.ª Maria Clorinda, falou sobre o
workshop “Diretrizes para Biobancos e Biorrepositórios”, realizado no dia
05/04, durante o qual foram esclarecidos conceitos e requisitos legais
referente ao tema, tranquilizando os pesquisadores da UFG quanto à
obrigatoriedade de envio de amostras biológicas, após o término da pesquisa,
para armazenamento em biobanco.

▪

Explicou que os biorrepositórios e os biobancos são estruturas criadas com a
finalidade de armazenamento e gerenciamento de amostras de diversos tipos
de materiais biológicos (i.e. tecidos, sangue, material genético, entre outros),

de acordo com normas e padrões nacionais e internacionais. Os biobancos
são reservatórios de longa duração, cujos materiais armazenados podem ser
utilizados em várias pesquisas, e ficam sob a responsabilidade da instituição.
Já os biorrepositórios são reservatórios de curta duração, cujos materiais são
utilizados em pesquisas específicas, e ficam sob a responsabilidade do
pesquisador. Os materiais devem ser utilizados conforme regulamento ou
normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade e
gerenciamento institucional, sem fins comerciais.
▪

Na sequência, relatou que foi realizada uma reunião com os responsáveis por
laboratórios nas UAs com potencial para instalar biobancos, que foram os
seguintes: Laboratório Clínico do Hospital das Clínicas; Laboratório Rômulo
Rocha/FF; Laboratório Margarida Dobler Komma/IPTSP; Faculdade de
Odontologia, Faculdade de Medicina; e o Instituto de Ciências Biológicas.

▪

Como conclusão dessas atividades, a PRPI elaborou a Portaria nº 3105, de
08/06/2017, referente às normas para instalação e funcionamento dos
Biorrepositórios da UFG. Em seguida, descreveu a estruturação do anexo da
portaria, que foi dividido em três partes: I) Conceitos de termos relacionados
ao tema; II) Instruções para criação de biorrepositórios; e III) Instruções para
a elaboração de regimentos internos dos biorrepositórios.

▪

Por fim, informou que a portaria e o anexo serão encaminhados a todos os
Coordenadores de Pós-Graduação e os de Pesquisa por e-mail.

Item 9 da pauta – Processos de Reconhecimento de Títulos obtidos no Exterior:
Nº 23070.015198/2016-73 – DAVID EDUARDO GARDNER
Nº 23070.009455/2017-19 – TACIANO MESSIAS MORAES
Item 10 da pauta – Outros assuntos:
A Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação informou que os resultados
preliminares dos editais de bolsas de Iniciação Científica e de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação ainda não foram divulgados, conforme previa o cronograma.
Amanhã, 30/06, será realizada uma reunião do comitê interno para apresentação de
alterações (4ª retificação), dentre elas, na tabela de pontuação. Por fim, informou
que a equipe da PRPI se coloca à disposição para sanar dúvidas referentes a
“reconsideração de pontuação” (tratar com ela mesma/Juliana), bem como
“reconsideração de mérito” (tratar com a Coordenadora de Pesquisa, Profª
Sheila/Izabel).

