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Ata da Reunião com os Coordenadores do NIPE, NIT e 
Pós-Graduação do IFSULDEMINAS.

Aos 06 dias do mês de dezembro, ano de dois mil e doze, às 9  horas e 30 minutos, na sala de reuni-
ões Câmpus Machado, sob a Presidência do Pró-Reitor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a reunião 
com os Coordenadores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, estando presentes: Lucia Ferreira, 
Miguel Angel Isaac Toledo Del Pino, Audria Alessandra Bovo, Cristiane Cordeiro de Camar-
go, Melissa Salaro Bresci, Luiz Flávio Reis Fernandes, Leonardo Rubim Reis, Gustavo Augus-
to de Andrade, Carlos Alberto Machado Carvalho, José Sérgio de Araújo, Dennis Hanson 
Costa, Nathalia Luiz de Freitas, Eduardo Jardel Veiga Gonçalves, Danielle Martins Duarte 
Costa, Tiago Nunes Severino,  Aline Manke Nachtigall, José Luiz de Andrade Rezende Perei-
ra, Wellington Marota Barbosa,  Felipe Campos Figueiredo, Roberta Oliveira de Carvalho, 
Eder José da Costa Sacconi, Camilo Oliveira Prado, Kélica Andréa Campos de Souza e Cássia 
Mara Ribeiro de Paiva. O Senhor Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 
disse que o principal objetivo da reunião é elaborar o planejamento estratégico para o ano de 2013. 
Seguiu passando algumas informações, disse que para o próximo ano os Câmpus preexistentes vão 
gerenciar o Programa Institucional de Qualificação (PIQ), para os Câmpus novos continua o geren-
ciamento na Reitoria. Informou que está em andamento parcerias para qualificação com instituições 
publicas e privadas e pediu apoio para indicar mais contatos, pois a demanda é grande em várias 
áreas. Informou que em 2013 a OBAP será no Câmpus Machado, a fase final está prevista para os 
dia 4 e 5 de outubro. O recurso da Pesquisa será menor para o próximo ano. Disse que este ano a 
FAPEMIG passou a ver o IFSULDEMINAS com outros olhos, que pretende inserir os Institutos Fe-
derais nas Câmaras Temáticas. Agradeceu a todos ao apoio na publicação da Revista Agrogeoambi-
ental, agradeceu o Câmpus Muzambinho pela realização da Jornada Científica e informou que o 
Câmpus Inconfidentes já começou  a organização para o próximo ano e falou que é necessário colo-
car as datas da Jornada Científica e da OBAP no calendário do IFSULDEMINAS. Informou que em 
2013 também teremos os editais de fluxo continuo de apoio a publicação em eventos e publicação e 
tradução de artigos. O Prof. Wellington falou sobre a pesquisa no Instituto,  que é necessário ter 
mais condição de fazer pesquisa, é necessário conscientizar a Pró-Reitoria de Ensino para adequar o 
calendário para que o professor possa ter mais tempo para planejamento e pesquisa. O Prof. Sérgio 
disse que é preciso determinar o que o Instituto deseja dos professores, porque ele escutou do Pró-
Reitor de Ensino que eles são professores não pesquisadores. O Prof. Dennis reclamou de ter que 
cumprir horário no Câmpus, quando poderia estar produzindo em casa com internet de qualidade, 
biblioteca e outros recursos que o câmpus não oferece. O Prof. Marcelo comentou sobre o resultado 
do ENEM, que a quantidade de aulas não reflete em qualidade, é necessário acrescentar atividades 
científicas na grade, que o objetivo da reunião de hoje é apresentar um documento para solicitar 
mudanças e pediu que os grupos se separassem para dar inicio ao planejamento. Após as discussões 
em grupo foi feita pausa para almoço as 12 horas. Retomada as discussões as 13 horas e 20 minutos, 
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o Prof. Marcelo pediu para os Coordenadores dos grupos falarem sobre o que foi discutido. O Prof. 
Wellington falou sobre as ações realizadas pelo NIT neste ano, sobre o trabalho burocrático e co-
mentou as ações propostas para o próximo ano, como por exemplo alguns eventos e pediu para os 
coordenadores ELITT serem mais atuantes nos câmpus. Eder falou sobre o que foi discutido dos 
NIPEs, sobre a execução orçamentária e o problema dos editais para conseguir licitar os materiais e 
equipamentos necessários para pesquisa. Discutiram sobre o projeto PROINFRA da FINEP, decidi-
ram verificar se algum diretor de câmpus interessa receber o projeto.  Falaram sobre os problemas 
dos editais de fluxo continuo sendo necessário buscar alternativas para atender a demanda. Foi dis-
cutido o uso do GPPEX que é necessário que o programa tenha melhorias. Os Coordenadores dos 
NIPEs pediram para que seja feito um concurso para criação do logotipo do NIPE. Eder também fa-
lou dos eventos que estão previstos para o próximo ano (EMBATE, Batalha de conceitos e Bota pra 
fazer).  A Profa. Lucia falou sobre a Jornada Científica que está marcada para os dias 6 e 7 de no-
vembro de 2013 e propôs que seja utilizado como Eixo temático as 9 áreas do CNPq, a Jornada Ci-
entífica ficou de ser discutida na próxima reunião da CAPEPI. O Prof. José Sérgio falou sobre o que 
foi discutido sobre a Pós-graduação, que todos querem continuar com os cursos Lato sensu, mas é 
necessário mudanças para  a viabilidade dos cursos existentes e pediu para Profa. Melissa ler a pro-
posta para continuação dos cursos elencadas a seguir: Redução de carga dos cursos condizentes com 
os recursos humanos disponíveis, Criação de banco de professores do IFSULDEMINAS; Recursos 
humanos suficientes para manutenção dos cursos de pós-graduação; Adequação da carga horária 
dos docentes que atuam nos cursos de pós-graduação e na pesquisa; Vincular os professores que 
atuam na pós a grupos e/ou projetos de pesquisa do IF para adequação de carga horária anual, con-
forme determinação da Normativa Docente (art. 15 e 16); Considerar os sábados como letivo, per-
mitindo assim o aumento da produção científica na direção da implantação a posteriori do Stricto 
senso; Rever os critérios de incentivo a qualificação em nível de mestrado e doutorado: dar prefe-
rência a docentes envolvidos com pesquisa e pós-graduação; Convênios com outras instituições 
para viabilização da pesquisa; Disponibilização de verbas das Pró-reitorias ensino e pesquisa para 
que possam ser pagas diárias para os professores colaboradores dos cursos de pós-graduação; Pen-
sar em cursos  Stricto senso de acordo com as necessidades reais de cada Câmpus e vinculados a 
cursos de graduação e grupos de pesquisas já existentes. Ficou decidido de encaminhar ao CEPE 
um documento com a proposta de mudanças para continuação dos cursos. O Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a reunião às xx horas. Eu, Cássia Mara Ribeiro de Paiva, la-
vrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos os presentes. Pouso Alegre, 06 de 
dezembro de dois mil e doze. 

Marcelo Bregagnoli  
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação__________________________________

Eder José da Costa Sacconi 
Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação_____________________________________

Wellington Marota Barbosa 
Coordenador do NIT  ____________________________________________________________

José Sérgio de Araújo
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