
 

 

 
 

CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
REGIONAL GOIÂNIA 

Memória da Reunião de 26 de fevereiro de 2015 

 
 

Item 1 da pauta – Informes: 
 

 Projeto da UFG foi enviado para a Agência Financiadora de Projetos (FINEP) 
no dia anterior (25/02/15), dentro do prazo estabelecido na Carta Convite nº 
01/2014 – MCTI/FINEP, referente à concessão de recursos adicionais com 
vistas à conclusão de construções e instalações. As obras que compuseram a 
proposta e que somam o valor de R$ 14.876.354,52 (quatorze milhões, 
oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e 
cinquenta e dois centavos), foram as seguintes: 
 
 Ampliação do Laboratório de Solos da Escola de Engenharia Civil - 

CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA, Goiânia-GO (CT Infra 01/2007); 
 Construção de um andar sobre o novo prédio da Faculdade de Farmácia 

da UFG - CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA, Goiânia-GO (CT Infra 
01/2009); 

 Modernização e recuperação da infraestrutura de rede elétrica do 
Instituto de Ciências Biológicas da UFG - CÂMPUS SAMAMBAIA, Goiânia-
GO (CT Infra 01/2011); 

 Construção e ampliação de espaço laboratorial – CIPDIP-BIO/IPTSP - 
CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA, Goiânia – GO (CT Infra 01/2007, 
01/2008 e 01/2009); 

 Construção do Laboratório Multiusuário de Pesquisa - CÂMPUS JATOBÁ, 
Jataí-GO (CT Infra 01/2010); 

 Reforma do Galpão de Metabolismo de Pequenos Ruminantes da Escola 
de Veterinária e Zootecnia - CÂMPUS SAMAMBAIA, Goiânia-GO (CT Infra 
01/2008); 

 Biotério Central - CÂMPUS SAMAMBAIA, Goiânia-GO (CT Infra 02/2010); 
 Núcleo de Genômica e Proteômica - CÂMPUS SAMAMBAIA, Goiânia-GO 

(CT Infra 01/2009); 
 Centro de Tecnologia Enzimática - CÂMPUS SAMAMBAIA, Goiânia-GO (CT 

Infra 02/2010). 
 

 Convite para os alunos de Graduação e Pós-Graduação a participarem da 
Aula Magna intitulada “Estratégia para Pesquisa e Inovação: conquistas, 
problemas e desafios”, que será realizada no dia 06 de março de 2015, no 
Auditório do ICB4, às 14h. A palestrante será a profª. Regina Pekelmann 



 

 

Markus, do Instituto de Biociências da USP. 
 Conforme Ofício-Circular nº 005/2015 da Secretaria de Educação Superior 

(SESu) do MEC, foi divulgado o Projeto de Pesquisa Zero Gravity Instrument 
Project, que é parte da Iniciativa Tecnológica do Espaço Humano (HSTI) do 
Programa das Nações Unidas sobre Aplicações Espaciais. Candidatos devem 
enviar sua inscrição para o UNOOSA, em Viena, até o dia 30 de abril de 2015. 
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico 
<http://www.unoosa.org./oosa/em/SAP/hsti/zgip.html>. 

 Há uma expectativa de que, em breve, os Programas de Pós-Graduação 
recebam os recursos do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP). Em 
contrapartida, a Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PROAD) está 
liberando recursos para discentes e docentes no que se refere à participação 
em bancas e eventos. Todos os pedidos de ressarcimento de trabalhos de 
tradução já foram encaminhados para a PROAD. As bolsas do Programa 
Institucional de Iniciação Científica e Desenvolvimento Tecnológico foram 
pagas. Houve problemas com as bolsas de PIBIC no início deste ano, mas 
espera-se que até a próxima semana elas sejam pagas. 

 
Item 2 da pauta 
 

 As atas das reuniões dos dias 12 de dezembro de 2014 e 29 de janeiro de 
2015 serão apreciadas na próxima sessão ordinária, dia 26 de março de 2015. 

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

 Nº 23070.001136/2015-01 – Helio Yochihiro Fuchigami 
 Nº 23070.024100/2014-15 – Sybelle Barreira 
 Nº 23070.001307/2015-94 – Maria Margareth Veloso Naves 
 Nº 23070.022660/2013-46 – Rose Mendes da Silva 
 Nº 23070.001930/2013-85 – Wanderley de Souza Alencar 

 
Item 4 da pauta – Processos de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: 
 

 Nº 23070.006739/2014-19 – Direito e Processo do Trabalho 
 
Item 5 da pauta – Processos de recursos de discentes: 
 

 Nº 23070.001129/2015-00 – Drauton Danilo de Jesus Pinto 
 
Item 6 da pauta – Outros: 
 

 Com base no Art. 5º da Resolução nº 462/1999/CEPEC, que regulamenta as 
atividades de pesquisa na UFG, a Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação 
levantou o seguinte ponto: Qual a nossa concepção de pesquisa? Devemos 



 

 

continuar somente com o registro das horas e dos relatórios de pesquisa, ou 
deveríamos passar a registrar seus resultados? O acompanhamento deve ser 
feito por relatório ou pelos produtos? Após ampla discussão, ficou claro que 
a maioria concorda com o acompanhamento por produtos, entendendo a 
orientação como produto acadêmico. Ficou também a sugestão de que 
situações especiais pudessem ser acompanhadas por relatórios aprovados na 
própria UA. Em breve, a PRPI e a PRPG irão apresentar às Câmaras Regionais 
sugestão de minuta para modificação da supracitada Resolução. 

 Os membros da Câmara foram informados a respeito dos primeiros passos 
que estão sendo dados no sentido de promover a implantação do novo 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), Módulo 
Pesquisa, que substituirá o atual Sistema de Cadastro/Acompanhamento de 
Projetos de Pesquisa (SAP). 

 Reiteração do pedido de envio dos nomes dos Subcoordenadores de 
Pesquisa de cada UA à PRPI, via memorando. 
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