
 

 

 
 

CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
REGIONAL GOIÂNIA 

Memória da Reunião de 13 de julho de 2017 

 
 
 

Item 1 da pauta – Informes: 

 

 O presidente da sessão, o Pró-Reitor de Pós-Graduação, informou que, após 

salvar as informações na base do SISPG, atual sistema da Pós-Graduação, o 

CERCOMP irá desativá-lo para a realização de testes com o novo módulo do 

SIGAA. O SISPG estará disponível apenas para consulta. 

 A PRODIRH divulga 30 vagas para o cargo de Professor Efetivo da UFG.  

 A Coordenadora Geral de Pesquisa divulgou a oferta de uma disciplina 

transversal pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), intitulada 

“Cuidado e Manejo de Animais de Experimentação”. A disciplina será realizada 

nos dias 10 e 11 de agosto, e terá uma carga horária de 32 horas. Os Programas 

de Pós-Graduação que tiverem interesse devem enviar um e-mail para a 

Coordenação de Pesquisa da PRPI. Informações referentes ao cadastro da 

disciplina no SIGAA serão encaminhadas a todos por e-mail. 

 Informou, também, que o Comitê de Ética em Pesquisa de Jataí foi aprovado. 

 Os editais de Iniciação Científica se encontram na fase de reconsideração das 

propostas de projetos. Na próxima semana, o Comitê Interno se reunirá. 

 

Item 2 da pauta – Atas dos meses de abril e maio: aprovadas pela maioria com uma 

abstenção. 

 

Item 3 da pauta – Processos de afastamento para Pós-Graduação: 

 

 Nº 23070.007469/2017-06 – GESSICA MERCIA DE ALMEIDA 

 Nº 23070.008794/2017-88 – JULIO CESAR MOREIRA LEMOS 

 Nº 23070.009341/2017-79 – SILZIA ALVES CARVALHO 

 



 

 

 

Item 4 da pauta – Processo de afastamento para participar de Missão de Estudos 

no Exterior (superior a 60 dias): 

 

 Processo nº 23070.010160/2017-95 – JESSICA TRAGUETTO SILVA 

 

 

Item 5 da pauta – Recurso discente do curso de Especialização em Metodologia 

de Ensino em Educação Física Escolar/FEFD: 

 

 Processo nº 23070.008829/2017-89 – LUNA TEIXEIRA ARAUJO 

 

 

Item 6 da pauta – Processo de oferta de nova turma de curso lato sensu: 

 

 Nº 23070.007577/2017-71 – Especialização em Engenharia Econômica e 

Financeira para Projetos de Investimentos (EMC) 
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