GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRÓREITORIA DE PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO

Oﬁcio Circular no 005/2016‐PRPPG/SSTS

Cáceres – MT, 10 de Outubro de 2016.

Prezados(as) Senhores(as) Coordenadores(as) de Programa de Pós‐Graduação Stricto Sensu, da
Universidade do Estado de Mato Grosso‐ UNEMAT.

Aos nossos cordiais cumprimentos, a Pró‐reitoria de Pesquisa e
Pós‐graduação vem por meio deste informar o conjunto de ações da PRPPG para o segundo
semestre leĕvo do ano 2016/2.
1‐ Considerando as ações do Fórum de Pró‐Reitores de Pesquisa e Pós‐Graduação ‐ FOPROP junto
à CAPES, a PRPPG vem por meio deste comunicar que os recursos restante do PROAP 2015 já
foram encaminhados a Unemat, e a parĕr desta data, os programas poderão acessar os recursos
de custeio para o ano de 2016 e 2017;
1.1‐ Diante desta informação, solicitamos aos PPGs que nos encaminhem o Plano de
Trabalho de gastos destes recursos até do dia 21/10/2016 para o necessário ajuste no SICONV;
1.2‐ Os valores disponiveis para cada PPGs do PROAP 2015 está disponível na página da
PRPPG, e informamos que estes valores são baseados em regras próprias da CAPES;
2 Informamos, também, que a PRPPG já iniciou os procedimentos para acessar um valor adicional
na forma de adiĕvo na Concessão PROAP 2016 (documentos necessários já encaminhados à
CAPES). Maiores informações sobre estes valores, serão disponibilizados nos próximos informes;
2.1‐ Os valores disponiveis para cada PPGs do Adiĕvo PROAP 2016 estará disponível na
página da PRPPG, e os valores também são deﬁnidos por regras da CAPES;
3 Apresentamos também a reformulação do site principal da PRPPG, onde informações sobre
Editais, Noėcias e Eventos referentes ações sobre Pesquisa e Pós graduação serão constantemente
atualizadas na página principal da PRPPG. Assim, apresentamos a Página de Espelhos de Recursos
para custeio da Fonte 100 e Proap 2015 das PPGs. Os links apresentados são um espelho do
resumo de gastos dos recursos da Pós‐Graduação. Informamos que o link de cada programa só
poderá ser acessado pelo e‐mail principal do Programa e na forma de visualização, resguardando
a visualização de planilha de gastos de outros PPGs. Nesta mesma página podem ser acessados a
lista de e‐mails da Supervisão de Pós‐Graduação Stricto Sensu ‐ SSTS, modelos de documentos
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para solicitação de itens no PROAP, Link de Oportunidades de bolsas de agências Externas e
também os links com todos os Oεcios Circulares do ano de 2016;
3.1‐

Para

acessar

a

lista

de

PPGs

da

Unemat

acesse

a

página

da

PRPPG>Pós‐Graduação>PROGRAMA DE PÓS‐GRADUAÇÃO (MESTRADO E DOUTORADO);
3.2‐ Para acessar a lista de Espelhos dos recursos por PPGs da Unemat acesse a página
da PRPPG>Pós‐Graduação>DIRETORIA DE PÓS‐GRADUAÇÃO STRICTO SENSU;
3.3‐ Para acessar a lista de páginas dos Editais por PPGs da Unemat acesse a página da
PRPPG>Editais>MESTRADO E DOUTORADO;
4 Para melhor atendê‐los nas solicitações de diárias, passagens, ações vinculadas às bolsas,
portarias, entre outros auxílios, vimos por meio deste apresentar a implantação do sistema SGDR
(Sistema de Gestão de Documentos e Aquisições). Este sistema subsĕtuirá a gestão e tramitação
destes assuntos, que hoje é realizada por e‐mail, para a aquisição sendo feita pelo sistema. O
sistema está em fase BETA, e ainda poderemos solicitar várias modiﬁcações com os feedbacks dos
PPGs;
4.1‐ Para cadastrar‐se no sistema acesse o link no bloco azul “SGDR ‐ Sistema de Gestão
de Documentos e Requisições” em: hĥp://portal.unemat.br/prppg. Vá em “Quero me cadastrar…”
e faça o seu cadastro.
5 Para uma melhor organização das ações da PRPPG junto aos PPGs e a CAPES, a PRPPG vai
implementar uma agenda coleĕva para que o sistema de Pós‐Graduação da Unemat (PRPPG e e
PPGs) possam ter acesso as principais datas e aĕvidade, internas (Sistema de Pós da UNEMAT) e
externas (agências de regulação e fomento ‐ CAPES, CNPq, FINEP e outros).A agenda proposta
será o da Google.
5.1‐ Para acessar o Calendário do sistema de Pós‐graduação da Unemat uĕlize o link: Na
página da PRPPG>Pós‐Graduação>DIRETORIA DE PÓS‐GRADUAÇÃO STRICTO SENSU;
6 No mês de Outubro de 2016 a PRPPG começa implementar a Câmara de Pós‐Graduação da
UNEMAT, deﬁnindo e reunindo‐se com seus Membros e Suplentes “Pró tempore”. Neste primeiro
momento a Câmara deverá deﬁnir a regulação de sua instalação e funcionamento dentro da
Estrutura organizacional da PRPPG e do sistema de Pós‐Graduação da UNEMAT, bem como o
critério e forma de composição dos membros, respeitando as áreas de conhecimento do CNPq
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(Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias,
Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguísĕca, Letras e Artes e Mulĕdisciplinar). Neste
primeiro momento a PRPPG, uĕlizou os seguintes critérios para compor a Câmara: . os membros
Pró‐Tempore foram deﬁnidos por indicação, e sendo obrigatório aos docentes estarem
credenciados a um programas de pós‐graduação e que não serem coordenadores de programas,
salve as exceções para as áreas não tenham representantes que se enquadre nos critérios
deﬁnidos.
6.1 A agenda, ações e deliberações, bem como as atas das reuniões da Câmara de Pós
deverão estar disponíveis e poderão ser ser acessadas no link: PRPPG>Pós‐Graduação>DIRETORIA
DE PÓS‐GRADUAÇÃO STRICTO SENSU;
7 A PRPPG e Diretoria da Fapemat, após reunião para tratar das Bolsas da FAPEMAT/CAPES,
Edital 014/2015, constatou‐se, de acordo com o e‐mail recebido da FAPEMAT que as bolsas dos
cursos em REDE, infelizmente não serão acessíveis por este edital. E com relação aos PPGs que
enviaram os Termos de Compromisso para Fapemat os mesmo terão as bolsas implementadas no
mês de Outubro de 2016 com recebimento para o mês posterior;
8 Proposta referente ao edital de Bolsas 041/2016 Fapemat foi submeĕdo pela PRPPG, nele a
Unemat estará concorrendo a 60% das bolsas disponíveis para Mestrado (130), e 70% das bolsas
disponíveis para Doutorado (50) para o ano de 2017 e 2018;
9 A PRPPG está em fase de ajustes do termo de convênio FAPEMAT x UNEMAT para recursos para
custeio. A parceria PAP (Plano de Apoio de Pós‐graduação) com a FAPEMAT no que tange o custeio
da Pós‐graduação terá como EXECUTORA dos recursos a FAESPE. Diante disso, neste período de
ajustes a PRPPG já encaminhou orçamentos da Fonte 100 para custeio de diárias para os PPGs
serem executados pelo Campus onde o curso é ofertado (de acordo com OFÍCIO CIRCULAR
004/PRPPG/SSTS). Orientamos que os PPGs acessem estes valores e somente após o término
deste valor disponível no campus, promovam gastos com diárias do PROAP 2015. Os PPGs devem
atentar‐se que serão prioridades para gastos bancas e aulas para os cursos da pós.
10. Ainda, sobre o Decreto Nº 675, de 30 de Agosto de 2016, que versa sobre medidas de redução
e de controle das despesas de custeio e de pessoal nos órgãos do governo do Estado de Mato
Grosso. a PRPPG, informa que está, temporariamente, vedada aquisição de Passagens aéreas,
com o recursos da FONTE 100, para membros internos no deslocamento dentro do estado de
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Mato grosso.
11 Por ﬁm, apresentamos a reformulação da equipe Supervisão de Pós‐Graduação Stricto
Sensu‐SSTS, onde a Professora Fáĕma Iocca reassume o cargo de Assessora de Pós‐Graduação,
onde a docente ﬁcará responsável pela políĕca de pós‐graduação, e terá como diretor de
Pós‐graduação o Professor Claumir Muniz, onde junto a equipe SSTS executará a ações do setor.
Ainda, como supervisor de Pós‐graduação o servidor Jonathan Caldas na execução de
implementação de bolsas, acompanhamento e monitoramento dos recursos de custeio da pós, na
promoção de classe docente, no afastamento para Missão ao exterior e no afastamento para
qualiﬁcação docente. Ainda, na execução de recursos de custeio e expedição de diplomas o
servidor Marcio de Oliveira e a estagiária Larissa Duarte, na execução e atendimento de editais,
portarias e regimentos a servidora Luiĥ Ortega.

Sendo só para o momento, atenciosamente;

Ilmo(a). Senhores(as)
Coordenadores(ras) dos Programas de Pósgraduação Stricto Sensu da Unemat.
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