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Aos vinte e três dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis, às quatorze  horas, na 4 

Sala de Reuniões da PRPPG, reuniu-se o COMITÊ ASSESSOR DE PESQUISA,onde esteve 5 

presente  o Pró-Reitor: Profº.Drº Francisco De Assis Mendonça, Coordenadora de Pesquisa: 6 

Prof. Dra. Ana Sofia Clímaco Monteiro D’Oliveira, Coordenador de programas de Pós-7 

Graduação: André Luiz Felix Rodacki, Coordenadora da Iniciação Cientifica:Larissa Liz Odreski 8 

Ramina, Representantes Setoriais: João Basílio Pereima Neto (S.A), Lucimara M. C. Cordeiro 9 

(BL),Yannina Micaela Sammarco (ED), Thiago Corrêa de Freitas (SEPT) e Alessandra 10 

Sant’Anna Bianchi(HL). Auxiliares: Evelin Carol Buch e Tabata Brandt do Amaral.O Pró-11 

Reitor: Prof. Dr. Francisco De Assis Mendonça, abriu a reunião saudando todos presentes e 12 

apresentando a todos o novo grupo da PRPPG, falou brevemente sobre a FINEP e fez a sugestão 13 

para que se faça projetos com empresas privadas o que demandará mudanças em alguns 14 

procedimentos. Em seguida o Coordenador de programas de Pós-Graduação: André Luiz Felix 15 

Rodacki, ressalta que a PRPPG quer ouvir para melhorar, pontuando que os membros do 16 

COMITÊ ASSESSOR DE PESQUISA são a porta para sugestões a PRPPG.Coordenadora da 17 

Iniciação Cientifica:Larissa Liz Odreski Ramina, começa sua fala saudando todos os presentes, 18 

enfatiza que é importante a ajuda tambem para a Iniciação Científica, pois os professores da 19 

UFPR são importantes para o desenvolvimento dos alunos. Coordenadora de Pesquisa: Prof. Dra. 20 

Ana Sofia Clímaco Monteiro D’Oliveira, começa saudando todos presentes, a mesma ressalta a 21 

necessidade de várias mudanças como por exemplo saber quem são os pesquisadores da 22 

instituição.A análise feita pelo CAP terá que ser mais rigida, pois há pouco recurso para 23 

investimentos. A Professora Alessandra Sant’Anna Bianchi(HL),faz uma consideração sobre o 24 

seu setor, que na area dela não há muito espaço para publicações de artigos sendo o espaço mais 25 

amplo na publicação  de artigos de livros. A Prof. Dra. Ana Sofia Clímaco Monteiro D’Oliveira 26 

sugere que esses casos terão que ser avaliados de forma exepcional que o comitê terá que se 27 

pronunciar, sugere também que seja feito o estudo caso a caso. Acrescentou que a pouca 28 

informação de projetos de pesquisa por setor,precisa-se saber qual os projetos dos setores para 29 

identificar os setores produtivos.O Professor Thiago Corrêa de Freitas (SEPT) pede a palavra e 30 

fala sobre a PROPLAN onde há as informações sobre os projetos supracitados. Também foram 31 

feitas algumas sugestões para o formulário de solicitação em Programas de Apoio à Participação 32 

em eventos.O Professor Thiago Corrêa de Freitas (SEPT),informou que no SEPT está sendo 33 

criado o grupo de pesquisa com base no caderno de planejamento institucional produzido pela 34 

Coordenadoria de Planejamento Institucional da PROPLAN, a professora Lucimara M. C. 35 

Cordeiro (BL) cita de a falta de informação no site da UFPR sobre quem são os pesquisadores da 36 

instituição,sugere a publicidade no site dos professores que se dedicam a pesquisa. Nada mais 37 

havendo a tratar, a Prof. Dra. Ana Sofia Clímaco Monteiro D’Oliveira agradeceu a presença de 38 

todos e encerrou a reunião. 39 
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