
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Av. Vicente Simões, 1111 – Nova Pouso Alegre – 37550-000 - Pouso Alegre/MG
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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 23 de
fevereiro de 2016.

Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, com início às nove
horas e vinte e três minutos, na sala de reuniões do prédio administrativo 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)
Planejamento  de  2016;  2)  Ações  do  CEUA e  Planejamento  de  2016;  3)  Ações  da
Coordenação de Pós-graduação e Planejamento de 2016; 4) Ações da Coordenação do
PPG em Alimentos e Planejamento de 2016; 5) Ações do NIT e Planejamento de 2016;
6) Edital FAPEMIG: nº 04/2016 Tecnologias para a Recuperação da Bacia do Rio Doce;
7)  Edital  Universal  FAPEMIG;  8)  Edital  Universal  CNPq  e  Edital  MCTI/MAPA –
Agroecologia;  9)  Credenciamento  CNPq;  10)  Lei  13343  Marco  Legal  da  Ciência,
Tecnologia  e  Inovação;  11)  PPC:  Especialização  em  Gestão  Pública  Muzambinho
(Atualizações  –  alterações);  12)  PIVIC  aprovado  no  CONSUP –  orientações;  13)
Relatório de Gestão 2015; 14) Jornada Científica 2016;  15) Estatuto Incubadora e 16)
Ata da reunião de 24 de novembro para aprovação.  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, Ariana Vieira Silva, João Marcelo Ribeiro, Thomé Simpliciano Almeida, Juvêncio
Geraldo de Moura, Taffarel Brant Ribeiro, Lênio Oliveira Prado Júnior, Olimpio Gomes
da Silva Neto, Yuri Vilas Boas Ortiga, João Paulo Martins, Luis Gustavo Martinez dos
Santos e Carlos José dos Santos. Foram convidados para a reunião: José Antônio Dias
Garcia  e  Adélia  Maria  Spacek  Dantas  de  Oliveira.  Estavam ausentes:  Eli  Fernando
Tavano Toledo, Lucas Alberto Teixeira de Rezende e Flávio Santos Freitas. O Presidente
iniciou  a  reunião,  agradeceu  a  presença  de  todos  e  deu  início  a  ordem do  dia:  1)
Planejamento de 2016:  Prof.  José Luiz informou sobre o planejamento para 2016 e
alinhamento das ações da PPPI: Programa de Bolsas de Iniciação Científica, Fomento à
Pesquisa,  Cartão  Pesquisador,  Grupos  de  Pesquisa,  Pós-graduação,  Publicações,
Olimpíadas e NIT. Informou que os editais de fluxo contínuo já foram lançados (com
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algumas alterações solicitadas anteriormente, como por exemplo, o edital de publicação
que poderá contemplar até  2  pedidos por semestre),  sobre esse assunto Prof.  Tafarel
perguntou sobre a ausência de edital específico para participação em eventos nacionais
(diárias).  Prof.  José Luiz sugeriu ao Prof.  Tafarel que faça consulta ao NIPE do seu
campus para  informações  específicas  nestes  casos  de  diárias  nacionais.  A Jornada
Científica  neste  ano  será  realizada  em  novembro  no  Campus Passos,  e  a
responsabilidade da organização  e realização é do campus  em conjunto com a PPPI.
Sobre  o  cartão  pesquisador  foi  solicitado  que  seja  disponibilizado  um  canal  de
comunicação,  como  por  exemplo  um  tópico  sobre  perguntas  e  respostas  onde  os
pesquisadores relatassem as experiências já acontecidas e suas soluções. Prof. José Luiz
informou que o curso de redação científica acontecerá no dia 10 de maio no  Campus
Inconfidentes.  A  DGTI  viabilizou  o  acesso  ao  Portal  de  Periódicos  da  CAPES
(Federação CAFe) a partir de qualquer computador, não apenas dentro das instalações do
Instituto. Entre as próximas etapas estão a inclusão dos alunos e o direcionamento de
outros sistemas para a base.  2) Ações do CEUA e Planejamento de 2016:  Prof. José
Luiz agradeceu ao Prof. José Antônio pela sua participação no II Simpósio CONCEA
2015 passando-lhe a palavra para apresentação das ações do CEUA e planejamento para
2016. Prof. José Antônio fez uma breve explanação sobre o funcionamento do CEUA,
sua  constituição,  histórico,  competência,  composição,  reuniões,  projetos  submetidos,
manejo de animais, responsáveis técnicos dos laboratórios em cada campus (foi enviado
e-mail  aos  Diretores  gerais  solicitando  esta  informação),  denúncia,  inspeção  e
fiscalização no uso de animais e sobre o cuidado com aulas práticas e pesquisa (filmes e
vídeos)  com animais.  Planejamento  para  2016: Credenciamento  do  RT  no  CRMV;
reuniões para avaliar projetos de pesquisa/aula, visita do coordenador do CEUA/campus
(semestral), previsão de visita: Muzambinho em 27/04/16, Inconfidentes em 11/05/16 e
Machado em 08/06/16; fiscalização: podemos receber fiscalização do MAPA,  CFMV,
MMA, MCTI, Ministério da saúde, MEC. 3) Ações da Coordenação de Pós-graduação
e  Planejamento  de  2016:  Prof.  Felipe  informa  sobre  o  planejamento  para  2016  e
principais ações da pós-graduação  Lato sensu:  Avaliar projetos pedagógicos de novos
cursos conforme resolução 052/2014 ao regimento interno de pós-graduação (Resolução
033/2011);  organizar  informações  e  documentações  referentes  aos  Cursos  de  Pós-
graduação existentes no IFSULDEMINAS; apoiar as demandas dos cursos novos e em
funcionamento;  revisar  regimento  interno  de  pós-graduação  (Resolução  nº  33/2011);
verificar e instruir as secretarias quanto às normas previstas na resolução CNE 1/2007;
auxiliar  a  PPPI  em  demandas  gerais  que  envolvam  a  pós-graduação  e  realizar  o
levantamento  de  indicadores gerais  para  elaboração  de relatório  anual  de  gestão.  4)
Ações  da  Coordenação  do  PPG  em  Alimentos  e  Planejamento  de  2016:  Prof.ª
Brígida informou sobre o Mestrado Profissional em Alimentos, sobre as dificuldades ao
longo do segundo semestre de 2015 (início do programa), principalmente em relação aos
docentes  permanentes  do  programa;  informou  sobre  o  apoio  financeiro  recebido  da
reitoria  para  implementação  do  curso,  sobre  a  classificação  e  seleção  dos  alunos
especiais do programa, sobre a necessidade de firmar parcerias e convênios. Informou
ainda  sobre  a  revisão  do  Regulamento  do  programa  e  as  regras  de  credenciado,
recredenciamento e descredenciamento de docentes. Disse por fim sobre a necessidade
de verificar na normativa docente a carga horária do mestrado (pontuação). O Edital para
seleção da 2ª turma do PPG em Alimentos já está em andamento para início em agosto
de 2016. 5) Ações do NIT e Planejamento de 2016: Luis Adriano fez breve explanação
sobre  as  ações  e  planejamento  para  2016,  entre  elas:   Estruturação  do  NIT/ELITT
( Resolução 75/2010 e 007/2015); capacitar NIT e ELITTs em Propriedade Intelectual,
aumentar em 50% o número de depósito de patentes, registro de marcas e programas de
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computador;  aumentar  parceria  com  empresas  privadas;  montar  uma  comissão  de
pesquisa, desenvolvimento e inovação científica e tecnológica; aumentar a participação
no Projeto Sebraetec; montar um portfólio do IFSULDEMINAS; participar de Editais de
fomento referentes à pesquisa aplicada e extensão;  continuar a promover Editais de
Inovação; promover a Incubação de empresas em todo IFSULDEMINAS; integrar ações
entre  os  NIPES  e  os  ELITTs  e  capacitar  membros  do  NIT  e  ELITTs.  6)  Edital
FAPEMIG: nº  04/2016 Tecnologias  para a  Recuperação  da  Bacia do  Rio Doce:
Prof.ª Dulcimara fez uma explanação dos principais pontos:  O Edital tem por objetivo
financiar  projetos  de  pesquisa  científica  e  tecnológica  e  de  inovação  visando  à
recuperação  das  áreas  afetadas,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  pelo  rompimento  da
barragem em Bento Rodrigues; data limite para submissão de propostas até 8 de março
de  2016;  prazo  de  execução  24  meses;  cada  proposta  deverá  ser  de,  no  máximo,
R$200.000,00. Temáticas das propostas: linha temática 1: Recuperação do solo; linha
temática 2: Recuperação da água;  Linha temática 3: Recuperação da biodiversidade e
Linha temática 4: Tecnologias sociais. 7) Edital Demanda Universal FAPEMIG: Prof.ª
Dulcimara fez explanação dos principais  pontos: O Edital tem por objetivo financiar
projetos  de  pesquisa  científica  e  tecnológica  e  de  inovação.  A proposta  deverá  ser
original.  Data  Limite  para  submissão  de  propostas  até 28 de  março  de  2016.  Cada
proposta deverá ser de, no máximo, R$60.000,00.  8) Edital Universal CNPq:  Prof.ª
Dulcimara  fez  uma  explanação  dos  principais  pontos:  O  Edital  Demanda  Universal
CNPq visa selecionar propostas para apoio financeiro a projetos para o desenvolvimento
científico, tecnológico e de inovação do País, em qualquer área do conhecimento. São
três faixas:  Faixa A:  pesquisadores que obtiveram o título de doutor a partir de 2008,
exceto  bolsistas  de  Produtividade  em  Pesquisa  (PQ)  categoria  1  e  bolsistas  de
Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) categoria 1;
Faixa  B:  destina-se  a  Pesquisadores  com  título  de  doutor,  exceto  bolsistas  de
Produtividade (PQ ou DT) categoria 1 e Faixa C:  A Faixa C destina-se a Pesquisadores
com título de doutor.  Data Limite para envio de propostas até dia 26 de fevereiro de
2016. Edital MCTI/MAPA – Agroecologia: Prof.ª Dulcimara fez uma explanação dos
principais  pontos:  O  Edital  tem  por  objetivo  selecionar  propostas  que  integrem
atividades  de  extensão  tecnológica,  pesquisa  científica  e  educação  profissional  para
construção e socialização de conhecimentos e técnicas relacionados à Agroecologia e aos
Sistemas Orgânicos de Produção, por meio da implantação ou manutenção de Núcleos
de  Estudo em Agroecologia  e  Produção Orgânica  -  NEA’s,  em instituições  da Rede
Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica.  Os  projetos  terão  valor
máximo  de financiamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais),  para Custeio  e  Bolsas.
Período de inscrições de 12/02/2016 a 12/05/2016 e prazo para execução dos projetos 24
meses. 9) Credenciamento CNPq: Prof. José Luiz informa que recebemos o Certificado
de Credenciamento junto ao CNPq. O IFSULDEMINAS está credenciado para os efeitos
do inciso XXI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº
12.349, de 15 de dezembro de 2010, que trata da dispensa de licitação na aquisição de
bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica, junto ao
CNPq. A vigência do certificado é de 5 anos. 10) Lei 13343 Marco Legal da Ciência,
Tecnologia e Inovação:  Chamada de Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação,
ela permite,  entre outras novidades,  que professores em regime de dedicação integral
desenvolvam  pesquisas  dentro  de  empresas  e  que  laboratórios  universitários  sejam
usados pela  indústria  para o  desenvolvimento de novas tecnologias — em ambos os
casos,  com remuneração;   dispensa  da  obrigatoriedade  de  licitação  para  compra  ou
contratação de produtos para fins de pesquisa e desenvolvimento; regras simplificadas e
redução de impostos para importação de material de pesquisa;  aumenta o número de
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horas  que  o  professor  em  dedicação  exclusiva  pode  dedicar  a  atividades  fora  da
universidade,  de  120  horas  para  416  horas  anuais  (8  horas/semana);  permite  que
universidades e institutos de pesquisa compartilhem o uso de seus laboratórios e equipes
com empresas,  para fins de pesquisa (desde que isso não interfira ou conflita com as
atividades de pesquisa e ensino da própria instituição); permite que a União financie,
faça  encomendas  diretas  e  até  participe  de  forma  minoritária  do  capital  social  de
empresas  com o  objetivo  de  fomentar  inovações  e  resolver  demandas  tecnológicas
específicas do país, permite que as empresas envolvidas nesses projetos mantenham a
propriedade  intelectual  sobre  os  resultados  (produtos)  das  pesquisas,  dentre  outras.
11)  PPC:  Especialização  em  Gestão  Pública  Muzambinho  (Atualizações  –
alterações): Prof. Felipe fez a apresentação do pedido de alteração e atualização do PPC
de Especialização em Gestão Pública pois não foi possível a presença do Coordenador
do  Curso  na  reunião.  Entre  os  principais  pontos  foram  citados:   parte  das  aulas
presenciais, alteração de nomenclatura de disciplinas, ementas. Após consenso entre os
membros presentes acordou-se que o Prof. Felipe, após recebimento de todas sugestões e
revisão geral no PPC, faria a compilação das informações e sugestões para emissão do
parecer  da  CAPEPI  e  demais  providências.  12)  PIVIC  aprovado  no  CONSUP –
orientações: Prof. José Luiz informou que o PIVIC – Programa de Iniciação Científica
Voluntária do IFSULDEMINAS foi aprovado no CONSUP de dezembro. A resolução foi
enviada a todos os membros da CAPEPI para divulgação na comunidade acadêmica do
IFSULDEMINAS. 13) Relatório de Gestão 2015: Prof.ª Dulcimara agradeceu o envio
das informações e dados solicitados para confecção  do Relatório  de Gestão 2015. O
objetivo da PPPI foi produzir um documento real, com as características peculiares de
cada  campus,  para  juntos  balizarmos  as  ações  e  alcançarmos  nossos  objetivos.  14)
Jornada  Científica  2016:  A Jornada  Científica  e  Tecnológica  do  IFSULDEMINAS
acontecerá entre os dias 07 e 08 de novembro no Campus Passos. Serão dois dias de
Jornada para melhor aproveitamento das atividades. Foi solicitado ao Prof. Thomé que
informe  os  nomes  dos  membros  da  comissão  do  Campus  Passos  que  trabalhará
efetivamente  com  o  planejamento/organização/execução.  Também  será  formada  a
comissão intercampi que ajudará na organização geral. Após consulta aos presentes farão
parte  da  comissão  intercampi:  Olimpio,  André  Delly,  Felipe,  Hebe  Perez,  Lênio,
Gustavo.  15) Estatuto  Incubadora:  Luis  Adriano  fez  a  apresentação  da  minuta  do
Estatuto da Incubadora e informou que para a confecção da minuta foram pesquisados
vários  estatutos  de  incubadoras,  informou  também  que  houve  uma  reunião  em
Inconfidentes  sobre  a  experiência  da  Incubadora,  sua  regulamentação  e  que  era
necessário que as normas se adequassem à realidade do Instituto.  Foi feita a leitura e
após vários apontamentos e  ampla discussão acertou-se que a minuta do Estatuto da
Incubadora  voltará  para  o  NIT  para  verificação  e  adequação  dos  apontamentos  e
retornará  com  as  alterações  e  atualizações  para  discussão  na  próxima  reunião  da
CAPEPI. 16) Ata da reunião de 24 de novembro para aprovação: A ata da reunião de
24 de novembro de 2015 foi aprovada com ressalvas do Prof. Alison. As ressalvas já
foram aplicadas no documento original.  O Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião às quinze horas e quarenta e cinco 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, vinte e três de
fevereiro de dois mil e dezesseis.         
José Luiz de Andrade Rezende Pereira ________________________________________
Eunice Cristina da Silva ___________________________________________________
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