
 

 

 
 

CÂMARA REGIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
REGIONAL GOIÂNIA 

Memória da Reunião de 29 de janeiro de 2015 

 
 

Item 1 da pauta – Informes 
 

 A CAPES publicou a Portaria nº 156, de 28 de novembro de 2014, que trata da 
aprovação do novo regulamento do Programa de Apoio à Pós-graduação (PROAP). A 
nova Portaria traz uma maior flexibilidade no uso dos recursos destinados aos 
programas, incluindo auxílio aos alunos dos programas de Pós-Graduação. Faz-se, 
então, necessária uma especial atenção no preenchimento das solicitações no 
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) e no sistema de compras 
SOLICITE no que se refere ao uso deste recurso, pois um número elevado de 
solicitações tem sido devolvido devido ao preenchimento com base nas regras 
antigas do PROAP. Além disso, foi solicitado aos Coordenadores dos programas de 
Pós-Graduação que busquem a melhor forma de uso do PROAP e que não deixem 
para a última hora o preenchimento dos pedidos no Sistema SOLICITE, mesmo que 
ainda não tenham sido liberados os valores do PROAP referente ao ano de 2015. 
Esta ação visa o uso de 100% dos recursos. 

 Foram recebidas de quase todas as Unidades Acadêmicas (Uas) o diagnóstico de 
seus laboratórios e equipamentos. Foi observado que várias delas solicitaram os 
mesmos equipamentos. A PRPG fará uma reunião com estas UAs para chegar a uma 
lista que atenda a todos.  

 O Edital de obras do CT-INFRA está aberto; o CEGEF está finalizando o projeto, no 
qual serão priorizadas 10 (dez) obras da UFG que estão em andamento ou que ainda 
não foram iniciadas. Para tratar desse assunto, a PRPI estabeleceu um cronograma 
mensal de reuniões conjuntas com a FUNAPE, o CEGEF e o pesquisador responsável 
pelo projeto. 

 A PRPI promoverá uma série de atividades com o objetivo de divulgar a ciência e a 
pesquisa na UFG. Este programa visa, ainda, a capacitação da comunidade 
acadêmica no que se refere à elaboração de projetos de pesquisa, análise de dados 
e divulgação científica. A participação dos alunos de iniciação científica em pelo 
menos duas atividades. Esclareceu que em breve a programação estará disponível 
na página da PRPI. 

 
Item 2 da pauta – Processos de Afastamento para Pós-Graduação: 
 

 Nº 23070.023431/2014-20 – Mário Rosa dos Santos 
 Nº 23070.024099/2014-11 – Tessa Monteiro Lettieri 
 Nº 23070.000494/2015-99 – Lara Cristine Gomes Ferreira 
 Nº 23070.024193/2014-70 – Rosiris Pereira de Souza 
 Nº 23070.022933/2014-33 – Wagner Bandeira da Silva 
 Nº 23070.023586/2014-66 – André da Cunha Bastos 



 

 

 Nº 23070.023483/2014-04 – Hiron Pereira Farias 
 Nº 23070.023956/2014-65 – Ângela Cristina Bueno Vieira 
 Nº 23070.023719/2014-02 – Zenilde Nunes Batista 
 Nº 23070.023628/2014-69 – Marley Apolinário Saraiva 
 Nº 23070.024215/2014-00 – Solange Fiuza Cardoso Yokozawa 
 Nº 23070.023720/2014-29 – Eduardo Meirinhos 
 Nº 23070.021185/2014-71 – Ivo de Almeida Marques 
 Nº 23070.000681/2015-72 – Cíntia Silva Minafra Rezende 
 Nº 23070.010824/2014-73 – Amanda Queiroz Soares 
 Nº 23070.009330/2013-65 – Caio Sgarbi Antunes 
 Nº 23070.008055/2014-43 – Auri Marcelo Rizzo Vicenzi 
 Nº 23070.015544/2011-17 – Geovana Reis 
 Nº 23070.026697/2011-81 – Marcus Vnicius Lopes 

 
Item 3 da pauta – Processos de recursos de discentes: 
 

 Nº 23070.023361/2014-18 – Susane Campos Mota Angelim 

 Nº 23070.021744/2014-43 – Marina Alberti Macedo 
 

******* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


