
NOTA   DA   PRPI   À   COMUNIDADE   DA   UFJ  

 

24/03/2020  

 

A  PRPI  vem  por  meio  deste,  lembrar  a  comunidade  acadêmica  da  UFJ  que              

encontram-se  abertos  quatro  editais  vinculados  a  esta  Pró-Reitoria.  Todos  estão           

disponíveis  no  site  (https://copi.jatai.ufg.br)  e  com  seus  cronogramas  mantidos  sem           

alterações  até  o  momento.  Chamamos  a  atenção  para  os  Editais  PRPI  01/2020             

(Iniciação  à  pesquisa  científica,  tecnológica  e  em  inovação ) e  PRPI  03/2020  (Programa             

de  iniciação  à  pesquisa  das  licenciaturas),  referentes  ao  envio  de  planos  de  trabalho.              

Reforçamos  que  a  equipe  da  PRPI  continua  à  inteira  disposição  para  auxiliar  aqueles              

que  precisarem,  conforme  informado  em  reuniões  nas  Unidades  Acadêmicas  e  Unidades            

Acadêmicas   Especiais   e   nos   comunicados   anteriores   disponibilizados   no   site   da   PRPI.  

 

Outros   Informes:  

 

-  Informamos  que  o  Médico  Veterinário  vinculado  a  PRPI  encontra-se  à  disposição,  para              

o  atendimento  de  URGÊNCIA  em  animais  envolvidos  nas  pesquisas,  que  por  ventura             

ainda   encontram-se   em   andamento.   Os   contatos   estão   distribuídos   nos   biotérios   da   UFJ.  

-  Os  Comitês  de  Ética  no  Uso  de  Animais  –  CEUA  e  Ética  em  Pesquisa  –  CEP,  estão                   

funcionando   normalmente,   com   trabalhos   e   reuniões   online.  

-   Registros   de   grupos   de   pesquisas   junto   ao   CNPq   continuam   sendo   feitos   normalmente.  

-  Todos  os  projetos  de  pesquisa  submetidos  via  portal  Sigaa,  agora  estão  tendo  suas               

documentações  conferidas  pela  equipe  da  PRPI  da  UFJ,  o  que  permitirá  maior  agilidade              

na  tramitação.  Ao  verificar  que  todos  os  arquivos  e  documentos  estão  corretos,  o  projeto               

é  colocado  no  status  “em  andamento”.  Este  acesso  foi  liberado  ontem  (23/03/2020)  no              

início   da   noite.  

-   Toda   a   equipe   da   PRPI   da   UFJ   encontra-se   à   disposição:  

Prof. Alexandre   Pancotti   -   Coordenador   de   Pesquisa   

Allyne   Ferreira   Santos   -   Encarregada   de   Departamento  



Profª.  Danielle  Fabíola  Pereira  da  Silva  -  Pró-Reitora  Adjunta  Pro  Tempore  de  Pesquisa            

e   Inovação   Tecnológica  

Estael   de   Lima   Gonçalves   -   Secretária   dos   Comitês   de   Ética  

Francys  Pimenta  de  Faria  -  Gestor  do  Centro  de  Empreendedorismo  e  Incubação             

(Beetech)  

Prof.ª   Márcia   Santos   Anjo   Reis   -   Coordenadora   do   Comitê   de   Ética   em   Pesquisa   –   CEP  

Prof.ª  Mirian  Machado  Mendes  -  Coordenadora  do  Comitê  de  Ética  no  Uso  de  Animais  –                

CEUA  

Natiely   Souza   Peres   -   Encarregada   de   departamento  

Ygor   Roberto   -   Médico   Veterinário   responsável   pelos   Biotérios  

Prof.   Simério   Carlos   Silva   Cruz   -   Pró-Reitor  Pro   Tempore  de   Pesquisa   e   Inovação   Tecnológica  

 

-   Nosso   contato:    copi.jatai@ufg.br    

-  Informações  atualizadas  sempre  que  necessário,  estão  sendo  disponibilizadas  no           

portal:    https://copi.jatai.ufg.br/ .  

 

Agradecemos   o   empenho   de   todos   até   o   momento.  
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