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- MINISTÉRI ) DA EDUCAÇÃO 
no “Secretaria de Educação Profissiónal « e Tecnológica EE 

Gio DA = Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia: do Sul de Minas Gerais. en A 
nas “Rug Ciomara Amaral de Paula; 167 — Bairro Mediciná =37550- 000 - Pouso: Alegre/MG. co 

» Fone; 65) 3449- -6150/E-iail: ppPiCifsuldeminas. edu. br º ES o a ' 

: : “Ata da. Reunião da. Câmara de Pesquisa, Pós- “Graduação e e 

Reis Inovação. do - Instituto Federal -de Educação, Ciência e - 

ui eveseiro d de 2012. quis 
Vi 

  

so 

“Aos 15 dias dor mês sido fevereiro, “ano dé dois mil é doze, às: 9 oras é é 37h minutos; na sala de reuni- - 
“.Ges campus: Machado, “a Rodovia Machado - Paraguaçu, “km 3.- Bairro: Santo Antônio - “Machado = 

- MG,-sob a Presidência do: Pró- Reitor Marcelo: Bregagnoli, realizou- -se-a-quinta- reunião. ordinária . 
“da Câmara de: Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, estando. presentes: João Paulo Martins, Josié 
“Lopes; Wellington Rôóberto: Gomes: ide. “Carvalho, Yeda: Maria: Antunes de: Siqueira, Renato | 
“Aparecido de Souza, Celso Antonio. Spaggiari' Souza, Filippe Carneiro Lopes, Eúcia Ferreira, 
“Aline Manke- Nachtigall, José Luiz de Andrade Rezende Pereira, Brígida Monteiro: Vilas Boas, | 
Lilian Vilela. “Andrade. Pinto, Wellington . Marotá. Barbosa, Gustavo, Rabelo Botrel Miranda, 
“Éder, Oliveira do Couto, Paulo César Cândido da Silva, Eder José da Costa Sacconi e Cássia. 
Mara Ribeiro de Paiva. o Senhor Presidente i iniciou a Teunião agradecendo. apresença dos mem-. 

: bros da Câmara e: dos representantes. dos campi novos é pediu-que todos se: apresentassem: “Todos se. 
apresentaram: eo. Prof; Marcelo. prosseguiu . informando que os campi novos ainda não possuem 
“NIPE por conta dé estrutura e: cargos; sugerindo que. Seja formado GAPES (Grupos Avançados de 
“Pesquisa e Extensão) pára atuarem como NIPES e que os projetos sejam registrados na Pró- Reitoria.. 
-A Profa: Aline, sugeriu que mudasse a nomenclatura do grupo, -pois nos campi antigos já existe esta ui 
sigla para os grupos de estudos: O' Prof. Wellington. sugeriu o nome, GEAPE (Grupo. de Estudos - +: 

: Avançados 'de Pesquisa « e Extensão). A Profa. Aline perguntou. quais as atribuições. do GEAPE-: o 
Prof. “Marcelo, respondeu:c que-é a mesma função: do NIPE. A Profa. Aline perguntou se 0 apadrinha- “o 
mento dos: “campi novos: não. existe mais e comentou. o caso. dé uma professora. do campus Poços de 
:Caldas que registrou 'um projeto no NIPE de Machado é estava cobrando orçamento para realizaro 

* projeto, existe uma confusão entre registro e à questão. orçamentária. O Prof. Marceló sugeriu que 
é “OS Caimpi novos. convidassem' a. Pró- Reitoria: para - “ajudar a esclarecer | essa questão. de registro, dos 

- projetos. e orçamento, do foménto interno. O. Prof. Josué convidou a Pró-Reitoria para. junto com:a. . 
Diretoria'do campus: Poços. de Caldas ajudar a esclarecer : a questão das bolsas de i iniciação científica - 

do. -campus) eé função do: NIPE fazer a triagem dos projetos e ver' quais. são Os prioritários e definir. N 
“o recurso: O Prof. Josué perguntou se é necessário abrir edital: para o fomento interno e como proce- : “o 
“der com o: projeto que já foi registrado no: NIPE, do Campus Machado. “A Profa. Aline lembrou que o o 

-projeto só foi Tegistrado. no NIPE,; «que. não passou por avaliação. O Prof. Marcelo respondeu que'é. 
veá necessário. fazer edital, para 0: processo : ser formal e ninguém “sair prejudicado. O Prof. Renato per. 
guntou. seo NIPE aprova. projetos. O: Prof. Marcelo respondeu. que do: fomento interno o. NIPE:tem 
essa autonomia. A. Profa. -Brigida perguntou. sobre, os projetos que: precisam: ser. submetidos a um | 
Comitê, de Ética. o Prof. Marcelo respondeu q que o: pesquisador que deve procurar um n Comitê de. 
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Ci 42 projeto deles e funciona: muito: bem. Pediu! que os: representantes. dos: campi pensassem, em projetos” ago 
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2:50. “toria de Extensão está criando uma normativa para criação de. Empresa | Júnior. O Prof.-Gustavo dis os 

- se que, no campus Muzambinho. tem um grupo. com, interesse em Empresa:Túnior. Eder. Sacconi i in 
formou que vai coordenar. as Empresas Júnior. Junto! com a Extensão eo mais: importante. é pensar E “52 

53 

sa 
55) 

57º Júnior seja, autossustentável. O Prof. Marcelo explicou que a ajuda do fomento interno é só.o apoio go 
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81 “o 
e E 83: Ser via, Fundação. O Prof. João Paulo perguntou s se os 5 campi podem + usar, as. às Fundações. do TFSUL- Gunis o 

“do pesquisador. O: Prof. Marcelo respondeu que'sim, que em cada grupo. pode ! ter até 10' pesquisa- - A 
- dores. O Prof. João Paulo. perguntou se é determinação do CNPq esse número. O Prof. Marcelo res-:». 
Z pondeu que: sim; se não vira cáso atípico. é falou. que. no mínimo tem que ter. um Técnico Adminis-; 

- nhado-uma' próposta para.os outros Institutos. Federais para ver. se. algum “manifestava, interesse em. 
sediar : a fase presencial, mas; não teve resposta, assim foi encaminhado: ao: Colégio de Dirigentes . co. 
campus Muzambinho encaminhou um projeto, 0: campus: “Machado, também se. interessou, mas:entra- . 

“Tam num, consenso” e disse. que encaminhará 1 no-ano: que vem. Eder Sacconi explicou. como funciona 

NAS em: evidência nacional e pediu a: colaboração de todos na: divulgação, sugestões: e questões se 
para: as provas. o) Prof. Marcelo colocóu. em pauta as Parcerias. e Convênios Públicos e. Privados em o 

Uues pesquisa, que. é pará executá- Jos. na fôrma de convênios mas tomando: cuidado” coma questão finan- 
«2 79. ceira,. -com'o ganho: “pessoal, principalmente « que tem: Dedicação. Exclusiva eem caso. de dúvida pr 
“80 - Curar a | Pró- Reitoria. O Prof. Wellington: Marota. informou: que a: Lei de Inovação flexibilizá os:con- 1 

vênios com empresas, inclusive « o: ganho. do: docente. “Eder Sacconi. disse: “que isso é: possível, “mas 

    
Ética, não O NIPE. o Prof. João Paulo disse q que tem acesso: fácil ao. Comitê de Ética da URV. e se pao Na 
dispôs: a. encaminhar os, projetos. O Prof. ' Marcelo: propôs que quem: precisar de: Comitê de. Ética, Se to 
não, Conseguir fazendo contato: pessoal « com algum Comitê da Tegião, procurar. O prof.. João Paulo 
para encaminhar: ao Comitê da UFV. O Prof: João Paulo. perguntou se os. “campi novos: vão receber ei 

- projetos. de outros campi para avaliar. O. Prof; Marcelo. Tespondeu. que a: principio não, pois.os proje= 
“tos são “de áreas diferentes: AProfa. Aline perguntou quando os GEAPES vão virar NIPEs: O Prof. 
Marcelo: fespondeu | que. provavelmente em 2013, só está dependendo. da estrútura e dos cargos. Se-. Geo e 

s guiu colocando em pauta o “PROINFRA da FINEP, informou que em visita a UNIFEI. teve acesso ao, 

  

-em conjunto. O Prof. Wellington Marota perguntou ; se pode ser. só um projeto. Eder Sacconi Téspon- "= 
-deu que pelo numero dei numero: “de doutores podemos postar: somente: um: projeto, mas esse projeto” Caio 
pode. ter; subproj etos e que é importante pensar em fazer e executar O Projeto, A Profa, Aline pergun-. CN 
-tou como é a gestão desse recurso. O Prof. Marcelo respondeu. que é via Fundação, que. nós utiliza- 

  

mos a FUNDEP, (da: UFMG). ea FÁCEPE. (da UNIFAL). Colócou em discussão. sobre. Empresa, Já- d : E : : 
nior, informando que a parte de. Empreendedorismo vai ficar a cargo da Pró-Reitoria é que será tro- nina 
cado a nomenclatura da Coordenação | para Inovação, e Empreendedorismo, informou” que;a Pró- Rei 

  

-em Empresa Júnior em nível institucional e é' “importante, ser: regulamentado, para “cada: campus. ter tos 
"esse alinhamento. A Profa. Lilian disse que no campus. Inconfidentes j já: tem uma Empresa Júnior. As Mudo 
“Profa. Yeda informou que os. professores de Comunicação Visual, estão planejando. uma Empresa: Já dao . 
nior:é quê receberá ajuda do fomento interno. O Prof. Jó oão Paulo dissé « “que o.idealié é que- “a Empresa is 

inicial. O Prof. Wellingtón Marota ; sugeriu. que seja feito um. projeto. de estruturação de Empresas - c, 

  

Júnior e Incubadoras pará o: PROINFRA da FINER: O. Prof. Marcelo. apoiou a ideja-e. pediu que já o : E no 
fosse pênsado ; o projeto 1 hesta linha para 'o- PROINFRÁ do: ano; que vem. O. Prof. Marcelo colocou: 

  

em pauta os' grupos de pesquisa -e pediu que “quando. surgir um novo. “grupo, que o Jíder encaminhe -. ad 
uina carta com a: justificativa. da criação: do: grupo. para aprovação. da CAPEPI. Informou' que existi- q 
am 11 grupos junto ao: CNPq e agofa são: 8 é que vamos começar a “cobrar dos. líderes. a produção - Ea a 
“desses. grupos.O Prof. Josué perguntou se o' 'pedido. para. Participar de um grupo de. pesquisa parte Ea 

        

   

     

            

trativo e um discente; que é importante. a presença deles 1 no “grupo, e que não. contam na produtivida-. Pecas 
de. Continuou informando sobre'a OBAP, | que: “Somos o único Instituto Federal a ter uma Olimpíada . E 
do CNPq. A OBAP é do: IFSULDEMINAS,, “masa fase presencial * vai variar O: Jocal, «que foi: encami- 

    

a competição, as fases. eo cronograma. O Prof. “Marcelo disse que. a OBAP: colocou'o IFSULDEMI- for 

precisa ter uma regulamentação interna; aprovada: pelo: Conselho. Superior” eo pagamento | tem' que . sair: 
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o DEMINAS. 01 Prof, Márcelo cespoden é que s sim, , Seguindo: as s diretrizes reguladoras, Eder Sacconi 
pediu para que” “todos'os convênios de. “cooperação técnica seja passados para o NIT' para verificar a 
questão da propriedade intelectual. O Prof. Marcelo colocou em discussão o Mestrado Profissionali= . 

  

os 

zanté informando que no ano de-2010 foi enviada uma: APCN que foi indeferida, o ano passado a e 
CAPEPI decidiu não enviar, este ano a CAPEPI irá decidir | novamente. Disse; que.a Pró- Reitoria o 
esta fazendo um levantamento das áreas de produção dos docentes para apoiar. a decisão da, CAPE- - 

o “790 “PL Informou que à Revista Agrogeoambiental obteve um: Qualis'B5 é que estamos: pensando em 
9 criar boletins técnicos para; as outras áreas que não são abrangidas na revista. A Profa. Aline pergun-= 

| -tou se-vai existir auxilio para. os professores que dão aula para Pós- Graduação. O Prof. “Marcelo res- 
pondeu que está vendo: a possibilidade de flexibilização de horário. O Prof. Celso disse que o Sfric- - 

“to sensu é importante para consolidar.a: pesquisa no IFSULDEMINAS. O Prof. Josué informou que | 
existe uma proposta de criar cursos de Mestrado em parceria Com o IFSP. O Prof. Marcelo informou. 

-que existem outras 3 parcerias com a UNIFAL, UFLA e UNIFEI para: Mestrado, que essas são - 
ações paralelas mas precisamos. pensar. na APCN do Instituto. O Prof. “Wellington Marota sugeriu. o 
que fosse escolhido uma pessoa para | coordenar a criação do Mestrado. Os Professores Celso, Lilian .. 
e Wellington: Marota: falaram sobre. a experiência que tiveram com a elaboração da APCN' de 2010e - 
“afirmaram que é importante mandar uma proposta: sólida. O Prof. Marceló colocou em discussão a “ 
Revisia Agrogeoambiental informando: que-a ultima edição não tem o nome dos novos revisores e | 
editores, “que'é preciso definir os editores. de cada campus. Do campus Machado será o Prof. Wel- 
“lington' Marota; do campus. Muzambinho a- Profa. Cristiane Gris e do campus Inconfidentes o Prof... 
“José Luiz eo: Prof. Carlos César pela sua experiencia na. revista. Eder e o Prof: Antônio Sérgio do 
«campus: Machado serão .os- Secretários Executivos. A: Profa. Lilian parabenizou a última edição da o 
revista.6 informou: que: (OS primeiros artigos Estão. em. “forma” de imagem impossibilitando a busca: 
pela, internet. Eder Sacconi informou + quea. revista está sendo reestruturada e que chegou: um servi: ' 
dor novo: (Camilo) « que. está implantando- o Sistema Eletrônico de Editoração de: Revistas (SEER), o | 
-que vai facilitar o processo. O Prof. Marcelo informou qué a licitação não previa | a diagramação, as 
que teve alguns errós mas está sendo criado a, política: de editoração e os editores dos campus terão 
"um papel importante, pois eles-que vão cobrar a revisão & os artigos. Pediu que fosse definido.o pro-.. 
fessor homenageado: “A-Profa. Lilian sugeriu o Prof. “Luiz Carlos do campus. Inconfidentes. O Prof. 
“Marcelo colocou em discussão as cotas de. PÍBIC-EM informando que não foi preenchido as cotas, 
“das vinte bolsas Machado. encaminhou: 6. projetos, Muzambinho. 1 € Inconfidentes não, encaminhou 
“projetos, assim ficaram. 13 cotas; assim, sugeriu que fossem migradas. bolsas: dó fomento interno, - 
“observando: os pré requisitos que o CNPq exige e como;o recurso do fomento. interno foi definido E 
somente: bolsas “de ensino médio é superior, podemos instituir a bolsa"para o subsequente no valor 
de R$200,00 para 6h semanais de dedicação ao projeto. A. Profa. Aline, não concordou com a pro-- 
posta do Próf. Marcelo. Eder Sacconi lembrou que-na verdade são 33 bolsas, às 13.do CNPq é as 20 
“da FAPEMIG: e não. sabe. se um edital universal seria interessante: À Profa. Lilian sugeriu: que divi- 
disse as cotas para todos os. campus crescerem juntos na pesquisa. O Prof. Wellington Marota con- 
cordou e sugeriu-que as cotas Temanescentes. sejam. num edital unificado. O Prof. Marcelo disse que 
-não podemos. perder essas bolsas e perguntou se a CAPEPI aceitava que fossem migradas : as bolsas. Co 
Eder Sacconi lembrou que para migrar as bolsas do fomento interno tem que observar seo orienta- 
dor + é Mestre se: o aluno tem média é informou que as bolsas terminam em janeiro, então serão. 1 
meses de bolsas e precisa pensar no edital. FAPEMIG. A Profa. Aline. disse que pessoalmente. ela mo 

- não. aceitava, mas que estávamos lá. para discutir. o Prof. Renato disse que : não adiaritava brigar | por 
-cotas se não tiver professores 6 projetos disponíveis. Foi feita pausa para o almoço as: 12horas e 10 
minutos. com retorno.as 13' horas. Retomada, as discussões o Prof. Marcelo informou: sobre o relató- 

- rio que elé respondeu ao TCU. A Profa. Alinie perguntou se tem auditoria nos editais CNPq e FAPE- 
“MIG. Eder Sacconi respondeu que são consultores Ad hoc-externos que avaliam o processo. O Prof... 
Marcelo. esclareceu que. os bolsistas. tem. que atender os critérios do CNPq, o-dinheiro que sobrar do 
fomento interno, 0 NIPE decide 0 que fazer, a à sugestão | é que. seja aplicado nas s-bolsas do Subse- | 
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“146 março sai a previa do, edital para os NIPES. O Prof; Márcelo colocou em discussão Certificação, ori-. 1 o 

    
    

  

134 “quente. Ficoi decidido « que das) 13 bolsas: remanescentes 5 ficaram. para o campus: Machado, 4 para te 
135.0 compus. Inconfidentes 64 pará- o campus Muzambinho. Eder Sacconi falou sobré o cronograma de 
136 bolsas, disse que séria interessante antecipar. as bolsas: para conseguir unificar as. datas dos editais. - “o 
137. Paulo César perguntou se o: aluno « que já. tenha bolsa do'ano anterior. pode. concorrer de novo; sobre- duto 

“138. “pondo as bolsas até terminar a-do ano-anterior. Eder. Sacconi disse « que ia verificar junto. a FAPE- 
139 MIG, mas acreditava que não seria possível sobrepor. as. bolsas. “A Profa. Aline disse: que antes de sr 
40 “discutir f prazo,. tem que pensar em como viabilizar esses projetos. O Prof. Marcelo : disse. que. tem fa ; 

= 141" que aproveitar 08 39% é priorizar esses projetos. Eder Sacconi falou sobre inonitoramento dôs bolsis- Do 
142- tas, que estamos implantando. um sistema eletrônico de monitoramento. Ficou. de passar o link para. mao e 

"143: todos opinarem sobre sistema. F álou também sobre o questionário que-a empresa. de consultoria esta o 
144: aplicando para fazer um: diagnóstico da pesquisa no IFSULDEMINAS. O Prof. José Luiz. Sugeriu ço 
145, “que seja feito um edital unificado «para as bolsas. de 2012: Edér Sacconi disse « que. até 4.12 semana de, 

“147 entados/orientadores, ficou acordado que os certificados dos orientados : “da FAPEMIG; CNPq. e Co. E 
148. mitês fica : a'cargo da Pró-Reitoria é o que fot. internó o. NIPE faz. O Prof. Marcelo colocou em paúta. ci 

“149. a Jornada” Científica informando. que' previamente: Será em outubro, mas é necessário definir uma: o 
0 150 - data; a proposta: é que. seja feita após. a OBAP para aproveitar a estrutura: O Prof. “Renato informou. - “ 
“151 -que o:NIPE já se reuniu para organizar, e se dividiram em'5 comissões: Geral, - Comunicação, "Estru= 

- 152º tura é logística, Científica e Finanças. Q Prof: Wellington Carvalho sugeriu os-dias 2,3 € 4. de outu- ae 
:-153" bro. O Prof, Marcelo súgeriu que a CAPEPI enviasse um representante pará Comissão Geral e para sie 
“154: Científica. A Profa. Lucia eo Prof.: José Luiz sugeriram que o campus Inconfidentes « enviasse um. 

155 -fepresentante pará cada. Comissão, pois no próximo ; ano será em Inconfidentes. Ficou acordado que E no 
156 - Inconfidentes mandará-um: Tepresentante para: cada Comissão, Machadó 2 representantes: cos campi. eo 

' 157). novos mandarão. representantes. também, .será “encaminhado “ os nomes para Pró-Reitoria e: Sugestões | 
- "1587 de Eixos Temáticos. Prof. Marcelo. seguiu, informando sobre 0: Programa Institucional de. Qualifi-". 

1 1590 “cação - - PIQ,. que visa: apixiliar o servidor que está se qualificando. desde o nível fundamental. até. o ba 
160 “pós: «doutorado, quem vai analisar Os pedidos é é o CADEM de cada campus e uma comissão mista na ER 
“161. “Reitoria. o Prof. Wellington. Carvalho: falou: sobre monitoria, leu um ofício que.o' “NIPE. de Muzam- :: não E 

“162 “binho fez justificindo a criação. de monitorias. e solicitando. Tecurso irá êncaminhar. á: Pró- Reitoria de. Rendo 
163º “Ensino. “Todos aceitaram:fazer um ofício em conjunto para solicitar a criação) das. monitórias no- IF-. Pao 
164. “SULDEMINAS. o) Prof. Wellington/Marota- falou sobre o:Núcleo de Inovação. Tecnológica-— NIT, Cada 
165. “falou das. atribuições, que: estamos: fazendo. parte. da Rede  Mimeira “de Propriedade” Intelectual -- Sid 
166. “RMPL apresentou os documentos j Já: elaborados (termo. de Sígilo e confidencialidade, questionário. Cen 
167 «dé conhecimento de invenção; contrato-de inventores, cartilha: do NIT, etc.) informou que 0.NIT faz > - 
168. Tegistro de márca é já foram. fegistradas a marca. da OBAP: ea: do próprio. NIT; Eder Sacconi falou . 

    

169% sobre 0 site do NIT, que 0 objetivo é é.a divulgação do conhecimento em si e-informou que será reali- E 
. 170: “zado: no campus. Muzambinho uma joficina de redação: de patente em 2013 pela | RMPL O Prof. Gus- E Si caso 

- 171. favo falou'das. ações de Muzambinho. o Prof. Marcelo: pediu apoio: de. todos para “divulgação do o 
“1972 NIT. O Presidente agradeceu. a; “presença de todos: e declarou. encerrada a reunião. às 15 horas e l4. 

“173 minutos. Eu, Cássia Mara Ribeiro de Paiva, lavrei a presente Ata; que, após. apreciação s será! assinada 
ITA: por todos. os presentes. Pouso Alegre, 1 14 de e março de dois mil e doze. poi Ep Ad 
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