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Ata da Reunião  da Câmara de Pesquisa,  Pós-
Graduação e Inovação do Instituto Federal de
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais realizada em 10 de  setembro de
2015.

Ao décimo dia do mês de setembro, de dois mil e quinze, com início às nove horas e
quinze minutos,  no  Laboratório  de Sementes,  CGPP do Campus Machado, situado a
Rodovia Machado - Paraguaçu, km 3 - Bairro Santo Antônio – Machado/MG, reuniram-
se  os  membros  da  CAPEPI  (Câmara  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação)  para
reunião  ordinária  sob  a  Presidência  do  Pró-reitor  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e
Inovação, Prof. José Luiz de Andrade Rezende Pereira. A pauta foi encaminhada com
antecedência aos membros sendo a seguinte:  1) Ata de 16 de junho para aprovação; 2)
Projetos Pedagógicos de Cursos de Especialização Lato Sensu; 3) Editais em andamento;
4)  Catálogo  de  Laboratório;  5)  GT/GPPEx;  6)  Jornada  Científica/IESO/OBAP;  7)
Mestrado  Profissional:  Ciência  e  Tecnologia  de  Alimentos;  8)  Prêmio  Santander
Universidades; 9) Revisão Resolução 54/2014 (Atividades esporádicas); 10) Iniciação
Científica Voluntária (PIVIC); 11) Pauta solicitada pelo Prof. Leonardo Reis: problemas
com a empresa parceira no projeto aprovado pelo CNPq, Chamada CNPq-SETEC/MEC
N  º  17/2014  -  Apoio  a  Projetos  Cooperativos  de  Pesquisa  Aplicada  e  de  Extensão
Tecnológica e 12) Pauta solicitada pelo Prof. Felipe - taxa de bancada para projetos de
pesquisa  visando  fomentar  e  incentivar  os  projetos  da  PG Lato  Sensu.  Estavam
presentes: José Luiz de Andrade Rezende Pereira,  Dulcimara Carvalho Nannetti,  Luis
Adriano Batista, Felipe Campos Figueiredo, Hebe Perez de Carvalho, Alison Geraldo
Pacheco, Wanderson Rodrigues da Silva,  André Delly Veiga,  Brígida Monteiro Vilas
Boas, Leonardo Rubim Reis,  Lucas Alberto Teixeira de Rezende, Thomé Simpliciano
Almeida,  Juvêncio  Geraldo  de  Moura,  Taffarel  Brant  Ribeiro,  Eli  Fernando  Tavano
Toledo, Lênio Oliveira Prado Júnior,  Olimpio Gomes da Silva Neto, Yuri Vilas Boas
Ortiga, Luis Gustavo Martinez dos Santos e Carlos José dos Santos. Foram convidados
para a  reunião: Giovane José da Silva,  William José Cruz e Benedito Giovani M. de
Paiva.  Justificaram a  ausência:  Flávio  Santos  Freitas  e  João  Paulo  Martins.  Estava
ausente: Gustavo Rabelo Botrel Miranda. O Presidente iniciou a reunião justificando sua
ausência  na  reunião  de  junho,  em virtude  de  uma  reunião  na  UFLA,  agradeceu  a
presença de todos, deu boas vindas aos novos membros da CAPEPI e informou que a
equipe  da  PPPI  está  à  disposição  para  quaisquer  esclarecimentos  ou  dúvidas.  O
Presidente  informou  aos  presentes  sobre  a  nova  coordenação  do  NIT,  acolhendo  a
indicação do Prof. Marota. Prof. José Luiz apresentou Luis Adriano Batista aos presentes
como novo coordenador do NIT. Dando sequência à reunião passou-se a Ordem do dia:
1) Aprovação da ata da reunião de junho/2015:  A ata da reunião de 16 de junho de
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2015  foi  aprovada  sem  ressalvas.  2)  Projetos  Pedagógicos  de  Cursos  de
Especialização Lato Sensu: Docência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT)
– EaD – Campus Muzambinho, Gestão Estratégica de Negócios – Campus Avançado
Três Corações e Educação Matemática –  Campus Pouso Alegre;  O professor José
Luiz  passa  a  palavra ao  Prof.  William José  para  apresentação  da proposta do  PPC:
Educação Matemática. Após a explanação o Presidente pediu aos membros da CAPEPI
que apresentassem as  considerações e sugestões que foram as seguintes: As sugestões
do GT do CEPE não foram incorporadas ao PPC apresentado na CAPEPI, portanto estas
deverão ser revistas, deve ser acrescentado o documento comprobatório sobre a pesquisa
de demanda do curso; a média mínima para aprovação deve ser alterada para média 7; a
vigência da representação discente no colegiado deve ser alterada para 12 meses, prazo
que o discente estaria vinculado ao curso; verificar nomenclatura que será utilizada do
trabalho  final  do  curso,  termos  usados:  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC),
Monografia,  Artigo,  bem como  a  carga  horária  deste;  o  perfil  do  aluno  ingressante
(público-alvo)  deve  estar  melhor  definido;  colocar  a  bibliografia  básica  conforme
recomendação do GT do CEPE; verificar a formatação, as referências bibliográficas e
correção  ortográfica  do  PPC,  melhorando  a  qualidade  do  projeto;  descrever  a
infraestrutura do Laboratório  de Matemática; a forma de avaliação do curso deve ser
revisada, incluir a CPA bem como as normas gerais da pós-graduação; rever em todo o
texto a nomenclatura do curso pois o mesmo está sendo citado de formas diferentes e as
palavras campus e campi devem ser adequadas às novas regras recentemente definidas.
Após as considerações  o parecer da CAPEPI é favorável a abertura do curso de
Especialização  em  Educação  Matemática,  desde  que  se  cumpram  as  sugestões,
recomendações e análises sugeridas. Em seguida o Presidente passa a palavra ao Prof.
Giovane para apresentação do PPC:  Docência na Educação Profissional e Tecnológica
(EPT).  Após  a  explanação  o  Presidente  pediu  aos  membros  da  CAPEPI  que
apresentassem  as  considerações  e  sugestões  que  foram  as  seguintes:  rever  a
nomenclatura do Curso; rever em todo o texto a nomenclatura pois está sendo citada de
formas diferentes; as palavras  campus e  campi devem ser adequadas às novas regras
recentemente definidas; no item 7.1.1 (Atividades de tutoria - Tutoria à distância), retirar
o termo  Messenger pois o mesmo está em desuso (aplicativo  Messenger) e definir a
nomenclatura do termo EAD ou EaD em todo o PPC. Após as considerações o parecer
da CAPEPI é favorável a  abertura do curso de Especialização em Docência na
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) - modalidade EaD/UAB, desde que se
cumpram as sugestões,  recomendações e análises sugeridas.  A seguir o Presidente
passou  a  palavra  ao  Prof.  Benedito  Geovani  para  apresentação  do  PPC:  Gestão
Estratégica  de  Negócios.  Após  a  explanação  o  Presidente  pediu  aos  membros  da
CAPEPI que apresentassem as considerações e sugestões que foram as seguintes: deve
ser  verificada  a  possibilidade  de  alteração  da  nomenclatura  do  Curso  (MBA  ou
Especialização);  melhorar  a  qualidade  das  imagens;  atualizar  as  informações
institucionais pois alguns dados estão incorretos; verificar o link correto para acesso aos
currículos Lattes; verificar a forma de ingresso no curso, definindo os critérios em edital
específico  de  seleção;  deve  ser  incluída  a  disciplina  de  orientação  do  Trabalho  de
Conclusão  de  Curso  (orientação  do  TCC);  descrever  a  infraestrutura  do campus e
Laboratórios, se houver, e as palavras  campus e  campi devem ser adequadas às novas
regras  recentemente  definidas.  Após  as  considerações  o  parecer  da  CAPEPI  é
favorável a abertura do curso de Especialização em Gestão Estratégica de Negócios,
desde  que  se  cumpram  as  sugestões,  recomendações  e  análises  sugeridas.  O
Presidente desejou muito sucesso aos três novos cursos, agradeceu a apresentação dos
professores envolvidos e informou que o próximo passo é a apresentação no CEPE e
depois  no  CONSUP.  O  Presidente  encerrou  a  primeira  parte  da  reunião  e  declarou
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recesso para o almoço. Às treze horas o Presidente declarou reaberta a reunião, dando
continuidade aos itens da pauta.  3) Editais em andamento: Cronograma dos Editais
de fomento externo (CNPq e FAPEMIG): Foi apresentado aos presentes o cronograma
dos próximos editais de bolsas de IC da FAPEMIG e do CNPq, foi apresentado também
o mapeamento de submissão e distribuição das bolsas dos Editais de bolsas IC/CNPq. A
Prof.ª  Dulcimara informou aos presentes sobre o resultado do edital 21/2015-NIT.  O
edital já  foi finalizado, recebeu 14 propostas de projetos e que todos projetos foram
contemplados. Sobre o edital 23/2015-Recursos Hídricos foram recebidos 14 projetos. O
processo  está em fase de avaliação externa,  foram recebidos projetos muito bons.  O
Presidente  abriu  a  palavra  aos  membros  da  CAPEPI  para  sugestões  e  críticas  de
melhorias nos editais. Prof. Felipe sugere que para o próximo edital de Inovação não
conste as faixas de valores. Prof. Lênio perguntou sobre utilização do cartão pesquisador.
Prof. José Luiz fez uma breve explanação sobre o cartão e que todas as informações e
formas de uso do mesmo se encontram na página da PPPI. Prof. Leonardo pede para
rever a questão de enviar orçamentos, Prof.  José Luiz informou que são as regras do
cartão BB. Wanderson solicitou que sejam enviados aos NIPEs,  junto ao resultado final
dos editais da PPPI, uma planilha com maiores informações (principalmente nome do
coordenador  do  projeto).  Prof.  Felipe  perguntou  se  estava  previsto  que  os  NIPEs
controlariam as bolsas. Prof.ª Dulcimara confirmou que sim, este item constava no edital
que  foi discutido  na  reunião  de junho.  Prof.ª  Brígida pede para que seja  avaliado  a
possibilidade  de  inclusão  de  bolsas  para  alunos  do  mestrado  profissional  (fomento
interno).  4)  Catálogo de Laboratório (Solicitação feita aos Diretores  dos  campi):
Prof.  José  Luiz  informou  que  a  ideia  principal  é  divulgarmos  um  catálogo  dos
laboratórios de pesquisas dos campi  do  IFSULDEMINAS nos moldes da FAPEMIG
(modelo foi apresentando a todos), em versão impressa e em formato digital na página
da  PPPI.  Esse  catálogo  com as  estruturas  dos  laboratórios  de  pesquisa viabilizará  a
integração  de  pesquisadores  e  alunos  dos  diversos  campi  do  IFSULDEMINAS,
promovendo  o desenvolvimento de projetos de pesquisa com foco na geração ou no
avanço  do  conhecimento.  Prof.  José  Luiz  informou que foi  encaminhado  ofício  aos
Diretores  Gerais  dos  campi  solicitando  as  informações  de  todos  os  laboratórios.  O
professor agradeceu aos Campi de Inconfidentes, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Passos
e Três Corações pelo envio das planilhas. Estamos aguardando o envio do restante das
planilhas  de  Machado  e  de  Muzambinho.  5)  GT/GPPEx:  Prof.  José  Luiz  passou a
palavra  ao  Wanderson  para  falar  do  andamento  dos  trabalhos  do  GT.  Wanderson
informou que a primeira reunião do grupo ocorreu em agosto e que foi muito produtiva.
Foi confeccionado documento com as solicitações apuradas na reunião. O documento foi
assinado pelas duas Pró-reitorias (PPPI e PROEX) e o GT está aguardando resposta do
Ricardo da DGTI sobre prazos de execução. O GT continuará com os trabalhos após
resposta  do  TI.  Espera-se  que  os  trabalhos  do  grupo  continuem até  a  versão  final
almejada do projeto.  6) Jornada Científica/IESO/OBAP:  Prof.ª Dulcimara agradeceu
ao  Campus  Poços de Caldas que está  responsável pela Jornada Científica neste ano.
Foram recebidos 523 trabalhos.  Será solicitado ao  Prof.  Thiago alteração  na data de
inscrição de autor/ouvinte para participação no evento. Foi sugerido que na avaliação
não se tenha o rigor de um periódico, que o avaliador sugira alterações porém não recuse
a publicação. A jornada é muito importante para iniciar os alunos. Sugeriu-se também
aumentar o tamanho do resumo na plataforma e que se faça um mapa da evolução da
Jornada ano a ano para estimular a comunidade acadêmica. Prof. José Luiz lembrou a
todos que em setembro será realizada a IESO (Olimpíada Internacional de Ciências da
Terra) e a OBAP será realizada em outubro entre os dias 16 e 18, ambas em Poços de
Caldas.  7)  Mestrado  Profissional:  Ciência  e Tecnologia  de  Alimentos:  Professora
Brígida falou sobre o término  do  primeiro processo seletivo  e que já  está  na  quarta
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semana de aulas. Informou sobre reunião realizada em agosto na CAPES para tratar de
assuntos relacionados ao processo de avaliação do quadriênio.  8) Prêmio Santander
Universidades:  Prof.ª  Dulcimara  lembra  a  todos  que  as  inscrições  para  o  prêmio
Santander Universidades encerram-se em dezessete de setembro. Luis Adriano informou
que provavelmente dois projetos serão encaminhados. Aproveitando o Prof. José Luiz e
Luis Adriano lembraram a todos sobre o pedido de envio de pitches para a FAPEMIG
(conforme  e-mail  enviado  aos  pesquisadores).  9)  Revisão  Resolução  54/2014
(Atividades esporádicas):  Prof.  José Luiz informou que sobre a resolução trata-se de
atualização  de  informações  e  inserção  de  fluxograma.  Informou  também  que  está
tramitando  a  PL 2177/11,  que  institui  o  Código  Nacional  de  Ciência,  Tecnologia  e
Inovação  para estimular  a  participação  de pesquisadores  de  instituições  públicas  em
projetos de pesquisa realizados em parceria com o setor privado. A matéria precisa ser
votada ainda pelo Senado. Prof. José Luiz abre para discussão. A revisão da resolução foi
aprovada sem ressalvas, devendo ser encaminhada para os próximos trâmites internos.
10) Iniciação Científica Voluntária (PIVIC): Prof.ª Dulcimara apresentou a orientação
normativa  001/2015-  PPPI  que  institui  e  regulamenta  o  Programa  Institucional
Voluntário  de Iniciação Científica do IFSULDEMINAS. A demanda surgiu a partir  da
grande  quantidade  de  discentes  voluntários  e  a  necessidade  de  certificá-los.  Após
discussão foram recomendados correção de alguns trechos e inclusão no item 11 de que
aluno  voluntário  com seis  meses  apresentará  somente  um relatório  e  o  aluno  com
período entre seis e doze meses,  dois relatórios.  A orientação normativa foi aprovada
desde  que  acatadas  as  sugestões.  11)  Pauta  solicitada  pelo  Prof.  Leonardo  Reis:
problemas  com  a empresa  parceira  no  projeto  aprovado  pelo  CNPq,  Chamada
CNPq-SETEC/MEC  N  º  17/2014  -  Apoio  a  Projetos  Cooperativos  de  Pesquisa
Aplicada  e  de  Extensão  Tecnológica:  Prof.  José  Luiz  passou  a  palavra  ao  Prof.
Leonardo  para  explanação  do  ocorrido.  Após  explicação  dos  fatos  e  possíveis
consequências do andamento do projeto ficou acertado que a PPPI agendará uma reunião
com o Procurador Federal do IFSULDEMINAS, Dr. Dauri, para que o mesmo instrua
sobre  os  procedimentos  legais.  12)  Pauta  solicitada  pelo  Prof.  Felipe  -  taxa  de
bancada para projetos de pesquisa visando fomentar e incentivar os projetos da PG
Lato Sensu: O Prof.  José  Luiz  passou  a  palavra  ao  Prof.  Felipe  que informou  que
algumas instituições de ensino possuem editais de taxa de bancada, como por exemplo,
taxa de bancada para fomentar grupos de pesquisa.  Informou que a proposta surgiu a
partir destas referências e que essa taxa flexibilizaria os gastos com consumo. Prof. José
Luiz informou que caso essa proposta fosse aprovada a única maneira seria usar o cartão
pesquisador  (seguindo  as  regras  do  cartão)  ou via  fundação  (10%).  Prof.  José  Luiz
informou que é necessário amadurecer essa ideia verificando a viabilidade da solicitação
para pensar na construção deste programa. O Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião às quinze horas e trinta e seis minutos. Eu, Eunice Cristina,
lavrei a presente Ata,  que após aprovada será assinada por mim e pelo Presidente da
Câmara. A lista de presença será anexada. Pouso Alegre, dez de setembro de dois mil e
quinze. 
José  Luiz  de  Andrade  Rezende  Pereira    __________________________________
Eunice Cristina                                    __________________________________
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