
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
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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 29 de
novembro de 2017.

Aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, com início às
oito  horas  e  quinze  minutos,  transmitida  via  webconferência
(http://webconf2.rnp.br/ifsuldeminas), 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: Item 1) Memorando 028/2017-DTIC: Solicitação para em casos de aquisições
de  recursos  de  TIC  realizadas  através  de  projetos  de  pesquisa  seja  exigida  prévia
avaliação das unidades de TIC nos campi, cujo resultado deverá ser formalizado através
de parecer e Item 2) Aprovação pelo CONEP do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do
IFSULDEMINAS. Ordem do dia: Item 1) Aprovação da ata da reunião anterior (27 de
setembro de 2017); Item 2)  PPC do Curso de Ciências da Natureza – EAD -  Campus
Pouso Alegre; Item 3) Balanço da Jornada Científica de 2017: Acompanhamento das PIs
dos campi pelos ELITTs correspondentes, maior participação dos estudantes do próprio
campus, aplicativo para avaliação dos trabalhos na Jornada, apresentação do aluno com
presença do orientador (não só o aluno, não só o orientador); Item 4) Ações da PPPI
executadas em 2017; Item 5) Ações realizadas em 2017 (campi) e metas para 2018 –
Coordenador de Pesquisa/Coordenador do ELITT (disponibilizado arquivo via google
drive) e Item 6) NIT: reunião presencial, na reitoria, para discutir assuntos estratégicos e
operacionais referentes ao NIT/ELITT(1ª semana de dezembro), visita da coordenação
aos ELITTs,  nos  campi,  para ajudá-los,  e  tirar  dúvidas  sobre os  processos.  Estavam
presentes:  José  Luiz  de  Andrade  Rezende  Pereira,  Dulcimara  Carvalho Nannetti,
Wanderson Rodrigues da Silva, Fernando da Silva Barbosa, André Delly Veiga, Brígida
Monteiro Vilas Boas, Leonardo Rubim Reis, Ariana Vieira Silva, João Marcelo Ribeiro,
Lucas A. T. de Rezende, Juliano de Souza Caliari, Juvêncio Geraldo de Moura, Mateus
Berto da Silva, Rafael Felipe Coelho Neves, Carolina Mariana Moreira, Ronã Rinston A.
Mendes, Olímpio Gomes da Silva Neto, Luis Gustavo Martinez dos Santos e Sebastião
Mauro Filho.  Ausência justificada:  Adélia M. Spacek Dantas de Oliveira.  Ausências:
José Antônio Dias Garcia, Francisco Felipe Gomes de Souza, Yuri Vilas Boas Ortigara e
Lênio Oliveira  Prado Júnior.  O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
aberta a reunião.  Informes:     Item 1) Memorando 028/2017-DTIC: Solicitação para em
casos de aquisições de recursos de TIC realizadas através de projetos de pesquisa seja
exigida  prévia     avaliação  das  unidades  de  TIC nos  campi,  cujo  resultado  deverá  ser
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formalizado através de parecer: O Prof. José Luiz informou que a solicitação deve-se ao
fato da necessidade do DTIC conhecer o equipamento que será comprado. Toda compra
de equipamento de TIC solicitado nos projetos de pesquisa deverão passar pelo setor de
Tecnologia  da Informação dos  campi para  que  sejam avaliados,  e  se  compatíveis,  a
aquisição será autorizada através de parecer. Solicitou que a informação fosse repassada
aos pesquisadores.  Item 2) Aprovação pelo CONEP do Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) do IFSULDEMINAS: O Prof. José Luiz agradeceu ao excelente trabalho para
implantação do CEP no Campus Passos do IFSULDEMINAS e principalmente a Prof.ª
Heloísa  que  é  a  Coordenadora  do  CEP no IFSULDEMINAS.  Os  membros  do  CEP
passaram por treinamento feito pelo professor da FAEMG de Passos e já recebemos a
informação da CONEP que o CEP foi aprovado e que está apto para avaliar os projetos
enviados. Foi informado que todos os projetos que envolvam seres humanos já podem
ser submetidos na Plataforma Brasil para que sejam avaliados pelo CEP institucional.
Ordem do dia: Item 1)     Aprovação da ata da reunião anterior: A ata da reunião de 27 de
setembro de 2017 foi aprovada sem ressalvas.  Item 2) PPC do Curso de Ciências da
Natureza – EaD/Campus Pouso Alegre: O Prof. José Luiz informou que o Coordenador
da Pós-graduação, Prof. José Antônio, ausente hoje, porém o mesmo enviou o parecer da
coordenação à Prof.ª Natália (Coordenadora do curso de Ciências da Natureza) e para o
Prof. João Paulo do Campus Pouso Alegre. O parecer do Prof. José Antônio foi favorável
a  abertura  do  curso  porém  com  ressalvas  que  devem  ser  aplicados  no  documento
original. Após, Prof. José Luiz perguntou aos membros se alguém tinha alguma ressalva
ou questionamento sobre o PPC para que a Prof.ª Natália pudesse responder. A palavra
foi  passada  para  o  Prof.  Juvêncio  para  suas  considerações:  este  comentou  que  a
justificativa  do  curso  é  clara,  com  objetivo  bem  definido  e  em  uma  região
economicamente estável, sugerindo questões para melhorias e maior qualidade do PPC:
nomenclatura do curso – sugestão de incluir entre parênteses a palavra química e física;
melhorar  a  matriz  curricular  (gráfico);  ementário:  melhorar  a  apresentação e  colocar
cada disciplina em um quadro/página; sobre o apoio ao discente, verificar a normativa da
PROEN sobre acessibilidade, verificar a questão da apresentação do trabalho final de
curso;  incluir  tópico  sobre  atividades  tutoriais,  revisar  a  qualidade  das  imagens,  a
formatação e revisão gramatical do texto do PPC. Essas considerações serão enviadas a
Prof.ª Natália para compilação do texto. Prof.ª Brígida pediu para verificar a questão do
TCC e adequar no PPC, Prof. Ronã pediu para verificar a forma de apresentação do TCC
por  se  tratar  de  curso  EaD.  Item  3)  Balanço  da  Jornada  Científica  de  2017:
Acompanhamento das PIs dos   campi   pelos ELITTs correspondentes, maior participação
dos estudantes do próprio    campus,    a  plicativo para avaliação dos trabalhos na Jornada,
apresentação do aluno com presença do orientador (não só o aluno, não só o orientador):
O Prof. José Luiz agradeceu a todos que contribuíram para o sucesso da Jornada, foi um
grande evento no Campus Machado. O objetivo principal da Jornada é a iniciação dos
alunos  nas  pesquisas.  Em  2018  o  evento  acontecerá  no  mês  de  novembro  em
Muzambinho, o Prof. comentou sobre a necessidade de agendamento de uma reunião
entre  a  PPPI  e  a  comissão  para  esclarecimento  de  dúvidas,  instruir  sobre  o  uso  da
plataforma (Kélica,  Monalisa  e Dayana),  necessidade de criar  agenda/cronograma de
ações para a comissão da Jornada e orientações necessárias para a realização do evento.
A palavra foi passada ao Prof. André. O Professor agradeceu o apoio de todos e pediu
para repassar os agradecimentos nas reuniões dos NIPEs e reuniões pedagógicas e se
comprometeu a repassar as informações e observações para o  Campus Muzambinho.
Sentiu a  necessidade de melhorar  a  questão das avaliações  e  avaliadores,  verificar  a
possibilidade de avaliação online (por meio de aplicativo), sobre a comissão da Jornada
disse que quanto menor,  melhor  (que realmente trabalhem),  comentou ainda sobre a
dificuldade  de  avaliadores  presenciais  (verificar  a  questão  sobre  a  ausência  sem
justificativa).  Após,  a  palavra  foi  passada  para  a  Prof.ª  Dulcimara  que  fez  algumas
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observações: ter como membro da comissão um técnico em TI, sobre as avaliações dos
Pitches e a importância da presença do coordenador de ELITT na sala para sugestões e
orientações sobre patentes e registros. Falou sobre a apresentação dos trabalhos sem a
presença do orientador e em alguns casos o orientador apresentando o trabalho (que não
pode, deve ser o aluno de IC).  Informou ainda que os trabalhos devem passar pelos
comitês de ética (CEUA e CEP).  Item 4) Ações da PPPI executadas em 2017: O Prof.
José  Luiz  apresentou  as  principais  ações  executadas  em 2017,  principalmente  sobre
edital  pró-equipamentos,  bolsas  de  IC,  pós-gradução  Lato  sensu e  Stricto  sensu,
olimpíadas,  cartão  pesquisador,  comunicação  científica  (editais  de  auxílio),  revista
agrogeoambiental, prodoutoral, comitês de ética e NIT.  A apresentação será anexada a
esta ata como anexo I para futuras consultas e maiores informações. Prof. José Luiz fez
um  esclarecimento  sobre  o  edital  pró-equipamentos,  que  possivelmente  em  2018  o
mesmo  talvez  não  seja  lançado  e  que  os  projetos  que  foram  aprovados  e  não
contemplados em 2017 sejam contemplados em 2018, informou que a OBAP em 2018
será  no  Campus Bambuí  do  IFMG.  Informou  que  os  catálogos  de  pesquisadores  e
laboratórios  provavelmente  serão  distribuídos  em  2018  (impresso)  e  veremos  a
possibilidade de disponibilização em aplicativo. Solicitou por fim, que os coordenadores
dos NIPEs agendem reunião com os comitês de ética para orientações e esclarecimentos
e  parabenizou  o  Campus Poços  de  Caldas  pela  captação  de  recursos  externos  em
projetos. Item 5) Ações realizadas em 2017 (  campi  ) e metas para 2018 – Coordenador de
Pesquisa/ Coordenador do ELITT (disponibilizado arquivo via google drive): Prof. José
Luiz pediu para cada  campi fazer um resumo sobre as ações e questões pontuais. O
material  com todas as  ações  e metas  será anexado no final  desta  como anexo II.  O
primeiro  Campus a relatar foi  o  Campus  Machado. A palavra foi passada para Prof.
André que fez um breve relato do que foi feito, o que deixou de fazer e o que pretende
fazer  em 2018. Em 2017 foi  feito levantamento de diárias,  auxílio  na organização e
reforma de laboratórios, não foi possível executar auxílio para o projeto da incubadora,
ficando para 2018. Em 2018 está previsto auxílio ao polo EMBRAPII (Leandro), apoio a
pesquisa (taxa de bancada, apoio eventos, continuidade das reformas dos laboratórios,
ações de inovação) e aproximação com a iniciativa privada. Após, foi passada a palavra
ao Prof. Leonardo que informou que em 2017 foram feitos cursos de busca e redação de
patentes, auxílio a processos de escrita de patentes e que a incubadora é meta para 2018,
bem como a ideia de editais internos para o ELITT. A seguir  foi a vez do relato do
Campus Inconfidentes: Wanderson fez o resumo das ações e metas: editais de fomento
interno de bolsas e recursos de material de consumo, diárias para eventos, edital para
equipamentos foi separado, reuniões semanais com o NIPE, ELITT e coordenação. Para
2018:  levantamento  de  equipamentos  para  uso  compartilhado,  acompanhamento  de
projetos fomentados, evento científico local para apresentação dos projetos de pesquisa.
A seguir  o  Campus Muzambinho  iniciou  seu  relato  através  da  Prof.ª  Ariana  que
comentou as principais ações: eventos com mostras científica para interação dos alunos,
fortalecimento dos convênios com empresas privadas, grande participação de docentes
do  Campus Muzambinho  no  curso  de  redação  científica.  Para  2018:  manutenção  e
aplicação  das  ações,  parcerias  com  empresas  privadas  para  captação  de  recursos,
realização da Jornada e troca dos membros do NIPE. O Prof. João Marcelo, coordenador
do ELITT, relatou sobre o atendimento aos docentes, curso de redação de patentes, edital
de inovação e parcerias público-privada. Dando sequência a palavra foi passada ao Prof.
Juvêncio do Campus Passos que relatou como principais ações o acompanhamento dos
editais,  levantamento  sobre demandas de cursos  de atualização,  elaboração do edital
2018, acompanhamento de projetos no GPPEx, reuniões mensais do NIPE e cursos de
pós-graduação; para 2018: edital de pesquisa sem fomento, edital de fomento externo em
fluxo contínuo, edital de grupos de estudos, apoio ao CEP, acompanhamento dos TCC da
pós-graduação, reuniões do NIPE com representantes dos cursos. Após Prof. Matheus
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mencionou  que  para  2018 pretendem consolidar  o  ELITT no  Campus,  participar  de
eventos divulgando o ELITT, acompanhar software de jogos com potencial para patentes
e a confecção de cartilha com resultado final de patentes. Dando sequência a palavra foi
passada para o Campus Poços de Caldas. O Prof. Rafael relatou sobre ações de 2017: o
edital  de  fomento  interno  foi  divido  sendo  um  para  pesquisa  e  um  para  extensão,
acompanhamento dos projetos em execução pelo GPPEx, credenciamento do  Campus
como polo do mestrado profissional, o ProfEPT, sendo que a primeira turma será em
2018, organização da I Mostra Científica do  Campus,  dois novos PPCs de cursos de
especialização, parceria com aceleradora de startups, convênio com secretaria estadual
de  ensino,  e  acordo  com todas  instituições  de  ensino  para  realização  de  Congresso
Regional (Poços de Caldas e São João da Boa Vista), aprovação de projetos nos editais
universais  da  FAPEMIG  e  CNPq,  aprovação  de  projeto  na  área  de  Eficiência
Energética/Energia Solar, NIPE/ELITT em novo local, espaço para laboratórios, edital
de projetos de pesquisa sem fomento/fluxo contínuo. Para 2018: II Mostra de Ciência,
Congresso regional, executar os recursos captados, novos cursos Lato sensu, organização
da incubadora, empresa-júnior e startup. A seguir, Prof. Ronã fez breve relato das ações
do ELITT no  Campus Pouso Alegre: trabalhando por espaço físico,  visita a empresa
XCMG, buscando parcerias com empresas privadas, lançamento de editais em 2018 e
curso de marcas e patentes. Seguindo, Prof. Martinez relatou que o Campus Avançado de
Carmo de Minas está iniciando o processo de pesquisas, fazendo acompanhamento dos
projetos  em  andamento  e  divulgando  editais  abertos  de  oportunidades  em  fomento
externo. Metas para 2018: buscar parcerias externas visto que ainda não tem fomento
interno para projetos. Prof. Sebastião do Campus Avançado de Três Corações relatou o
mesmo que Carmo de Minas. Item 6) NIT:   reunião presencial, na reitoria, para discutir
assuntos estratégicos e operacionais referentes ao NIT/ELITT (1ª semana de dezembro),
visita da coordenação aos ELITTs, nos    campi  , para ajudá-los, e tirar dúvidas sobre os
processos: O Prof. José Luiz informou sobre a ausência da Adélia, Coordenadora do
NIT,  que  está  hoje  em  Muzambinho  em  reunião  com  os  membros  do  ELITT  e
pesquisadores para orientações e demandas. Adélia pediu que informasse que entrará em
contato com os membros dos ELITTs para agendar reunião presencial  ou WEB para
alinhamento estratégico de ações para 2018 e informou também que em 2018 ocorrerá
visitas  rotineiras  nos  campi para  conversas  com  os  ELITTS  e  NIPES,  bem  como
orientações e dúvidas. Por último o Prof. José Luiz pergunta se alguém tem mais algum
assunto que gostaria  de abordar.  Prof.  Juvêncio do  Campus Passos questionou sobre
TCCs para que pudesse orientar aos coordenadores e orientadores de trabalhos. A dúvida
a princípio foi de o arquivo a ser submetido era o pré-projeto ou o projeto final após a
aprovação da banca examinadora; Prof. José Luiz respondeu que os dois, na submissão
será o pré-projeto e após a conclusão o projeto final  aprovado pela  banca e com as
alterações sugeridas, se for o caso. Ainda com dúvida Prof. Juvêncio perguntou quem
deve fazer o cadastro, submeter o arquivo, que foi respondido que a responsabilidade do
cadastro/submissão é do orientador do TCC. Prof. Juliano do Campus Passos questionou
sobre a substituição do programa GPPEx e o Prof. José Luiz respondeu que esse assunto
pode  ser  tratado  em  outra  ocasião  que  trata  somente  deste  assunto.  O  Presidente
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dez horas e cinquenta e
cinco minutos. A presente Ata, após aprovada, será assinada pelo Presidente da Câmara.
A reunião foi transmitida via webconferência. Pouso Alegre, vinte e nove de novembro
de dois mil e dezessete.   

José Luiz de Andrade Rezende Pereira ________________________________________
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