
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

Fone: (35) 3449-6150/E-mail: pppi@ifsuldeminas.edu.br

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 08 de
junho de 2016.

Aos oito (8) dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, com início às nove horas e
vinte  e  quatro  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:  Informes: 1)
Editais:  Pró-equipamentos,  CNPq,  NIT,  Combate  às  drogas;  2)  Edital  Mestrado  em
Alimentos;  3)  Mestrado  profissional:  submissão  de  APCN:  Cafeicultura  e  Educação
Matemática;  4)  Cursos de redação  científica,  redação/busca  de  patentes,  catálogo  de
pesquisadores  e  laboratórios,  palestra  Finlândia;  5)  Mestrado  em Alimentos  –  apoio
FAPEMIG - taxa de bancada;  6)  FORTEC; 7)  Comitê de Ética em Pesquisa – CEP
(implantação); 8) Grupo de Estudos – Resolução; 9) Credenciamento Importa fácil  -
CNPq; 10)  INOVAIF e 11) GPPEx.  Ordem do dia: 1) Ata da reunião anterior  para
aprovação; 2) Apresentação do novo Coordenador do NIT; 3) Composição ELITT; 4)
Estatuto  incubadora;  5)  Cartão  pesquisador;  6)  Padronização  do  logo  do  NIPE;  7)
Submissão de projetos por docentes substitutos nos editais  000 e PIVIC -  Iniciação
Científica  voluntária;  8)  PIBID  –  Iniciação  à  docência  (declaração);  9)  Jornada
Científica e  10) Levantamento dos 15 melhores projetos dos campi para enviar  para
Editais  Universais  (CNPq  e  FAPEMIG).  Estavam presentes:  José  Luiz  de  Andrade
Rezende  Pereira,  Dulcimara  Carvalho  Nannetti,  João  Paulo  Martins,  Felipe  Campos
Figueiredo, Wanderson Rodrigues da Silva, André Delly Veiga, Brígida Monteiro Vilas
Boas,  Leonardo  Rubim  Reis,  João  Marcelo  Ribeiro,  Thomé  Simpliciano  Almeida,
Juvêncio  Geraldo  de  Moura,  Taffarel  Brant  Ribeiro,  Rafael  Felipe  Coelho  Neves,
Carolina  Mariana  Moreira,  Vanessa Cristina  Furtado Fagundes,  Lênio  Oliveira Prado
Júnior, Olimpio Gomes da Silva Neto, Yuri Vilas Boas Ortiga, Sebastião Mauro Filho e
Carlos  José  dos  Santos.  Ausências  justificadas:  Lucas  Alberto  Teixeira  de  Rezende,
Ariana Vieira Silva e Luis Gustavo Martinez dos Santos. Estavam ausentes: Hebe Perez
de Carvalho e Alison Geraldo Pacheco. O Presidente agradeceu a presença de todos e
pediu  uma  breve  apresentação  dos  membros  da  CAPEPI,  em  seguida  fez  uma
explanação das ações da PPPI ocorridas no primeiro semestre de 2016. Informou sobre a
regularização  do  repasse  dos  recursos  do  Edital  17/2014-SETEC/MEC  e  que  houve
mudança na Secretaria da SETEC. Informes: 1) Editais: Pró-equipamentos, CNPq, NIT,
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Combate às drogas:  Sobre o edital pró-equipamentos, o Sr. Presidente informou que o
valor de capital da PPPI é de duzentos e trinta e cinco mil reais, porém existe a questão
do  corte  do  orçamento  e  que  teremos  uma  resposta  somente  no  início  de  julho.
Comentou  ainda  que  as  submissões  de  projetos  cujos  proponentes  tiveram projetos
contemplados com fomento externo terão maior pontuação na avaliação. Sobre os editais
de bolsas institucionais do CNPq foi informado aos presentes que foram recebidos dez
projetos para o edital do PIBITI e quarenta e três projetos para o edital do PIBIC/PIBIC-
Af. O edital do PIBIC-EM teve o prazo de inscrições prorrogados até o dia dez (10) de
junho. Foi informado ainda aos presentes, para ciência de todos, que várias submissões
de projetos terão seu pedido indeferido por falta de documentos e/ou inobservância das
regras do edital, por fim informou que e edital do NIT (recurso específico da Inovação)
está com as inscrições abertas. Prof.ª Dulcimara informou que recebemos solicitação do
Gabinete sobre uma ação de combate às drogas na comunidade acadêmica, disse que a
PPPI pensou em um concurso de monografias por estar mais próximo da pesquisa. O
edital  está  com inscrições  abertas  até  o  dia  doze  (12)  de  agosto  e  espera-se  como
resultado  verificar  a  realidade  deste  tema  de  drogas  lícitas  e  ilícitas  na  vida  do
adolescente,  tentando  minimizar  o  uso  destas  substâncias.  2)  Edital  Mestrado  em
Alimentos: O  edital  de  apoio  aos  projetos  de  mestrado  profissional  está  com  as
inscrições abertas até o dia dezessete (17) de junho. O objetivo deste edital é auxílio
(custeio) para alavancar a pesquisa dos mestrandos. 3) Mestrado profissional: submissão
de APCNs de Cafeicultura e Educação Matemática: Prof. José Luiz informou que foram
submetidas  duas  propostas  de  novos  cursos  de  mestrado  profissional,  APCN  de
Cafeicultura pelo  Campus Muzambinho  e Educação Matemática pelo  Campus Pouso
Alegre. Devemos aguardar o parecer da CAPES. Foi solicitado ao Coordenador Geral de
Pós-graduação, Prof. Felipe, que disponibilize orientações/procedimentos sobre processo
de abertura de programas "Stricto sensu". 4) Cursos de redação científica, redação/busca
de patentes,  catálogo de pesquisadores e  laboratórios,  palestra  Finlândia: O curso de
redação científica contou com a presença de aproximadamente cento e sessenta pessoas e
foi realizado no Campus Inconfidentes. Prof. José Luiz informou que no próximo ano o
curso será no  Campus Muzambinho. O curso de redação busca/patentes aconteceu nos
campi de  Pouso  Alegre,  Passos,  Muzambinho  e  Poços  de  Caldas,  totalizando
aproximadamente cento e cinquenta pessoas participantes. Foi sugerido pelos membros
da CAPEPI que esses cursos sejam gravados e disponibilizados aos demais servidores
interessados. Foi sugerido pelos presentes que seja preparada uma agenda de eventos de
inovação  para  o  próximo  ano  e  que  os  campi sejam  consultados  sobre  as  datas.
Sugestões:  simpósios,  cursos  de  negociação  de  patente,  transferência  de  tecnologia,
levantamento de similaridades,  valoração da patente,  workshop. Sobre o catálogo de
pesquisadores e de laboratórios do IFSULDEMINAS estamos aguardando a finalização
da arte.  Sobre a palestra  que o Prof.  Renato  apresenta sua experiência no Programa
Professores para o Futuro realizado na Finlândia e que está sendo realizada em diversos
campi,  recebemos  feedback  muito  positivo.  5)  Mestrado  em  Alimentos  –  apoio
FAPEMIG taxa de bancada: A Prof.ª Brígida informou que o programa de mestrado em
alimentos teve seu pedido de taxa de bancada aprovado pela FAPEMIG. O termo de
outorga já  foi  assinado  e  o  período  de vigência  é  de vinte  e  quatro  (24)  meses. 6)
FORTEC: Prof. João Paulo fez um relato sobre a reunião do FORTEC e seus principais
pontos.  O  relato  completo  da  reunião  pode  ser  acessado  através  do  link:
https://pppi.ifsuldeminas.edu.br/attachments/article/216/X%20FORTEC.pdf 
Foi solicitado atualização e treinamento da PROAD, principalmente o setor de licitação,
quanto ao marco  legal e dispensa de licitação  para pesquisa (projetos aprovados em
editais de pesquisa), tornando-se necessária a reunião o mais breve possível, tanto com a
PROAD como com a Procuradoria Federal no IFSULDEMINAS para tratar do assunto.
Prof. João Paulo informou sobre a PLATAFORMA ITEC, que visa ao desenvolvimento
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da inovação com a transferência de tecnologia entre as instituições de pesquisa  e os
setores empresariais, com a geração de novos negócios. Prof. João Paulo informou sobre
a  necessidade de  um servidor/estagiário  do  Curso  de  Direito  para  assessorar  o  NIT.
Solicitou ainda: conversar com Prof. Leandro sobre a submissão de proposta do POLO
IFSULDEMINAS no edital PIAGRO e EMBRAPII, verificar através de questionário os
docentes que já fizeram cursos básicos I, II e III de Propriedade Intelectual do INPI para
a chamada nacional do Mestrado em Inovação (PROFINIT),  divulgar editais/projetos
para que os ELITTs verifiquem projetos com potencial de inovação (formulário NIT).7)
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP (implantação): Prof.ª Dulcimara informou que as
professoras Heloísa e Andrea do Campus Passos estão responsáveis pela implantação do
Comitê de Ética em Pesquisa (seres humanos). O regimento está em fase de finalização e
será encaminhando ao e-mail dos membros da CAPEPI para análise e  parecer.  Após
retorno dos membros da CAPEPI seguirá os trâmites para as demais  aprovações.  8)
Grupo de Estudos – Resolução: Prof. José Luiz informou que a Resolução de Grupos de
Estudos  foi  aprovada  pelo  CEPE  e  CONSUP e  entrou  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.  9) Credenciamento Importa fácil  - CNPq:  Prof. José Luiz informou que
recebemos o Certificado de Credenciamento junto ao CNPq. A vigência do certificado é
de cinco anos.  O IFSULDEMINAS está credenciado para proceder  a importações de
bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, com os benefícios previstos na Lei nº
8.010, de 29 de março de 1990, e suas alterações. Prof. José Luiz pediu para verificar
com a Adélia se o certificado já pode ser utilizado pois temos editais em andamento. 10)
INOVAIF:  Prof.  José Luiz  informou que  recebemos  comunicado  oficial da  SETEC-
MEC,  que  orienta  quanto  à  obrigatoriedade  da  utilização  do  Sistema  de  Gestão  e
Controle de Projetos e Bolsas da SETEC/MEC (Sistema InovaIF) em cumprimento a
Portaria nº 58/2014 (http://goo.gl/4NI3g7), que trata da concessão de bolsas de pesquisa,
desenvolvimento,  inovação  e  intercâmbio  no  âmbito  dos  Institutos  Federais  de
Educação, Ciência e Tecnologia. Para obter acesso ao Sistema InovaIF, o usuário deve
entrar  no  sítio  www.inovaif.gov.br,  clicar  em "Criar  uma  conta"  e  após  o  cadastro
solicitar  perfil de usuário  (conforme lista de perfis  de usuários do  sistema conforme
hierarquia). Esse assunto está sendo amplamente discutido no Fórum de pró-reitores pois
a  plataforma  InovaIF  ainda  não  está  completamente  adaptada.  Aguardaremos  as
melhorias  da  plataforma  para então  procedermos  aos cadastramentos  dos  usuários  e
perfis de Gestão. 11) GPPEx: A nova versão, após as atualizações sugeridas pelo Grupo
de Trabalho,  já  está disponível aos usuários.  Prof.  Felipe pediu que seja enviado aos
membros do GT e para a  CAPEPI o relatório  das mudanças ocorridas.  Foi sugerido
ainda que os membros do GT verifiquem nos seus campi as sugestões de melhorias e que
essas  sugestões  sejam  apresentadas  no  próximo  encontro  do  GT.  Prof.  José  Luiz
apresentou informações sobre o Boletim Técnico do IFSULDEMINAS, que a plataforma
já está disponível e tem como objetivo difundir o conhecimento em diversas áreas por
meio de cartilhas técnicas, recomendações técnicas e relatos de experiência, resultantes
de pesquisas desenvolvidas por docentes, discentes e servidores técnico-administrativos.
Sobre a revista AGROGEOAMBIENTAL o Prof.  informou que a edição de março já
estava disponível na versão online e impressa. Todos os membros da CAPEPI receberam
uma revista. Foi solicitado a padronização no LOGO do IFSULDEMINAS na capa da
revista pois o que está sendo utilizado está em desuso. Prof.ª Dulcimara informou sobre
uma  possível  cooperação  técnica  entre  a  EMBRAPA e  o  IFSULDEMINAS  para
desenvolvimento de projetos de pesquisa e para elaboração de projetos visando captação
de fomento externo, objetivando aquisição de equipamentos para pesquisa em editais
diversos.  Alguns  docentes  manifestaram  interesse  nessa  parceria,  Solicitou-se  a
organização  de um encontro para estreitar  este  relacionamento.  Houve pausa  para  o
almoço às onze horas e cinquenta minutos com retorno às treze horas e dez minutos.
Dando sequência a Ordem do dia: 1) Ata da reunião anterior para aprovação:  A ata da
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reunião de 23 de fevereiro de 2016 foi aprovada sem ressalvas.  2) Apresentação novo
Coordenador  do  NIT:  O  Prof.  João  Paulo  Martins  foi  apresentado  como  novo
Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica.  3) Composição ELITT: Prof.  João
Paulo  informou  sobre  pedido  do  Prof.  João  Marcelo  do  Campus Muzambinho  para
ampliar a quantidade de membros do ELITT. Após discussão foi aprovado o pedido do
prof.  João Marcelo com a inclusão de mais dois membros para o ELITT do  Campus
Muzambinho  bem como  a  solicitação  de  regularização  da  secretaria  do  ELITT.  4)
Estatuto Incubadora: Sobre o Estatuto da Incubadora prof. João Paulo informou que as
sugestões enviadas foram incorporadas.  Decidiu-se,  após consulta aos membros,  pela
aprovação  do  Estatuto  e  solicitou-se  prosseguimento  aos  trâmites  internos  de
encaminhamento.  5) Cartão pesquisador (cobrar responsabilidade docentes/utilização e
devolução recurso,  obrigações)  utilização do recurso custeio/capital:  Prof.  José Luiz
pediu ajuda, principalmente aos NIPEs, para orientação e conscientização sobre o uso e
obrigatoriedade  de  prestação  de  contas  do  cartão  BB  pesquisa.  Solicitou  aos
coordenadores de pesquisa/NIPEs que informem isso nas reuniões dos NIPEs e diversos
colegiados dos  campi. O cartão pesquisador ainda não foi auditado mas pode receber
auditoria a qualquer momento. Foi solicitado o envio da lista individual, para cada NIPE,
com as pendências.  6) Padronização do logo do NIPE:  Prof.  José Luiz informou que
esta demanda foi recebida a pedido da Prof.ª Ariana.  Prof.  Felipe informou que esse
assunto  já  foi  discutido  anteriormente.  Decidiu-se  após  consulta  aos  membros  pela
padronização do logo que deverá ser utilizado para todos os campi do IFSULDEMINAS
(desenho  do  logo  anexo  a  esta  ata).  Solicitou-se  também  o  registro  da  marca.  7)
Submissão de projetos por docentes substitutos nos editais  000 e PIVIC -  Iniciação
Científica  voluntária: Após  discussão  sobre  o  tema  definiu-se  que  se os docentes
substitutos podem participar dos processos desde que não haja prejuízo, isto é, o docente
substituto deve estar ciente das obrigações e deve se comprometer com a orientação dos
alunos  e  as  regras  do  edital  a  que  ele  submeteu  o  projeto.  8)  PIBID – Iniciação  à
docência (declaração – responsabilidade): Esta demanda foi recebida após constatarmos
a necessidade de declaração por parte de discentes candidatos ao Edital de Mobilidade
Estudantil.  O  Programa PIBID é um programa  vinculado  a  PROEX.  Após conversa
sobre  o  tema  concluímos  que o NIPE pode  deferir  o  pedido  do discente e  emitir  a
declaração que deve ser assinada, de preferência, pelo Coordenador do Programa junto à
CAPES ou ao IFSULDEMINAS.  9) Jornada Científica: Prof.ª Dulcimara agradeceu a
Comissão Organizadora da Jornada do Campus Passos, que sediará a Jornada Científica
e Tecnológica neste ano. A plataforma para submissão de trabalhos já está pronta e as
principais  informações  foram  disponibilizadas  na  página  (Normas  para  Publicação,
Modelos de Resumo e de Pôster e Manual do usuário da plataforma/OCS), o período de
inscrições e submissões de artigos já está aberto. Importante lembrar que a inscrição para
participar do evento e submissão de artigos são coisas diferentes, não estão vinculadas. É
necessário fazer a inscrição para o dia do evento pois o envio do resumo pela plataforma
não  garante  a  inscrição  para  participar  do  evento.  Neste  ano,  em  função  de
contingenciamento de recursos e outros, a PPPI não disponibilizou o edital de banner. Se
desejar, cada NIPE poderá fazer o seu. Foi solicitado encaminhar e-mail aos avaliadores
para  que  sejam  mais  flexíveis  nas  avaliações  evitando  rejeitar  trabalhos  e  sim
recomendando  alterações  necessárias,  dando  assim  oportunidade  aos  discentes  de
corrigirem seus trabalhos, lembrando sempre da ação pedagógica que temos na Jornada
Científica.  Sugeriu-se:  abrir  nova chamada para cadastramento  de avaliadores para a
Jornada e enviar, assim que estiver disponível, a relação de apresentações para os NIPEs
se  programarem em relação  ao transporte.  Em relação  a programação  da Jornada  a
mesma será dividida por  áreas,  no  dia sete (07) de novembro serão apresentados os
trabalhos da área de Agrárias e as demais áreas no dia oito (08) de novembro. Não deve
ser  utilizado pronome de tratamento no cadastro.  10) Levantamento dos 15 melhores
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projetos dos   campi   para enviar para Editais Universais (CNPq e FAPEMIG):   Prof. José
Luiz  solicitou  aos  presentes  para  que  seja  informado  nas  reuniões  dos  diversos
colegiados sobre a necessidade de aumentar a demanda em editais de fomento externo.
Solicitou ainda que os coordenadores de pesquisa/NIPE devem selecionar os melhores
projetos de seus campi para que os mesmos possam ser submetidos aos editais universais
da FAPEMIG e CNPq. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada
a reunião às quinze horas e vinte 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, oito de junho de dois mil e dezesseis.         
José Luiz de Andrade Rezende Pereira ________________________________________
Eunice Cristina da Silva ___________________________________________________
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