
 

 

 
 

CÂMARA SUPERIOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFG 
 

Memória da sessão ordinária de 29 de outubro de 2015 

 
 
Item 2 da pauta – Apreciação das atas dos dias 12/02, 12/03, 23/04 e 14/05/2015: 
aprovadas com uma abstenção. 

 

Item 3 da pauta – Apresentação “Viver Ciência” (RTVE/UFG): Vanessa Bandeira, 
Diretora de Produção e Conteúdo da TV UFG fez uma apresentação do programa 
“Viver Ciência”, explanando sobre seus objetivos, estrutura e resultados. Um projeto 
de extensão apoiado pela PRPG e PRPI, o programa vai ao ar semanalmente nos 
canais 14 (aberto) e 21 (Net Goiânia). Informou que, caso alguém tiver interesse em 
apresentar sua pesquisa no programa, basta entrar em contato com a produção. 

 

Item 4 da pauta – Comissão do Edital para professor visitante e pesquisador 
visitante estrangeiro: 
 

 O Pró-Reitor de Pós-Graduação informou que o prazo para inscrições será 
encerrado no dia 03/11, conforme a retificação do Edital nº 055/2015. 

 O processo seletivo é composto por duas fases:  

1) Os PPGs que aderiram ao edital fazem uma pré-seleção dos candidatos; 

2) A PRODIRH e a PRPG selecionam os PPGs que receberão as vagas com 
base no perfil dos candidatos aprovados em primeiro lugar por cada PPG; 

 Conforme o Edital, deverá ser nomeada pela CSPPG uma comissão para a 
avaliação dos currículos dos candidatos das diversas áreas do conhecimento, 
com base nos parâmetros mínimos do CNPq. 

 Após ampla discussão e votação unânime, os membros desta Câmara definiram 
que a referida comissão será composta pelos seguintes membros: 

 Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pró-Reitora Adjunta; 

 Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação, Pró-Reitora Adjunta e Coordenação de 
Transferência e Inovação Tecnológica; 

 Coordenadores de Pesquisa e Pós-Graduação das Regionais; 

 

 

https://prpi.ufg.br/up/680/o/Edital_55_2015_Professor_Visitante_Estrangeiro.pdf?1447756769


 

 

Item 5 da pauta – Criação de Programa de Pós-Graduação stricto sensu: 
 

 O parecer favorável da relatora do processo nº 23070.010225/2015-31, que 
trata da criação do PPG em Ciências Exatas e Tecnológicas, nível Doutorado, 
vinculado à Unidade Acadêmica Especial de Física e Química/Regional 
Catalão, foi aprovado por unanimidade. 

 

Item 6 da pauta – Solicitação de ingresso de aluno de Graduação em Programa de 
Pós-Graduação stricto sensu: 
 

 O parecer favorável do relator do processo nº 23070.009807/2015-74, que 
trata da solicitação de ingresso do aluno de graduação ANGELO GUIMARÃES 
no PPG em Matemática, foi aprovado por unanimidade. 

 

Item 7 da pauta – Processos de Reconhecimento de Títulos: 
 

 Nº 23070.0021355/2014-18 – Antônia Custódia Pedreira 

 Nº 23070.0021347/2014-71 – Gislene de Oliveira Pimentel 

 Nº 23070.0021345/2014-82 – Rogério Motta Pimentel 

 Nº 23070.0021307/2014-20 – Claudenir Jacinto de Melo 

 Nº 23070.0021332/2014-11 – Emília Santos Caniné 

 Nº 23070.009470/2015-03 – Lilian Ucker Peroto 

 

Item 8 da pauta – Apreciação do novo Regulamento Geral dos Programas de Pós-
Graduação stricto sensu: próxima reunião. 
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