
o “MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Vol == 
o cs + Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Mu o 

noso “Instituto. Federal de Educação; Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais “o . No 
Rua Ciomara Amaral de Paula; 167 — Bairro Medicina — 37550- 000 - Pouso. AlegreiMG 

- : . Fone: G 5) 3449- 6150/E- mail: pppiQifsuldeminas, edu. br 

PA « ' Ç tos 

RR “Ata da Reunião da Câmara de Pesquisa, Pós- 
O Graduação e Inovação do, Instituto Federal de - 

o ci | Educação, “Ciência e Tecnologia do. Sul: de: - 
COD E " Minas Gérais realizada | em 29 de outubro de 

o 20J4. : í . o 

o 

V “Aos 29 dias do mês: de outubro, ano de dois mil e quatorze, às s 9: 00 horas, na. sala, de 
2'- reuniões do Câmpus Machado, situado a Rodovia Machado - “Paraguaçu, km 3 --Bairto | 
3 “Santo Antônio - Machado - MG; sob-a Presidência” do Pró- Reitor José Luiz de Andrade 

“4 Rezende Pereira, realizou- -se a. décima terceira reunião ordinária da Câmara de 
“ 5 Pesquisa, . Pós-Graduação - “e; Inovação, estando presentes: Dulcimara. Carvalho . 

"6 - Nannetti, Felipe Campos Figueiredo, Brígida Monteiro Vilas Boas, Hebe Perez de - 
7 Carvalho, André Delly Veiga, Leonardo Rubim “Reis, Gustavo Rabelo Botrel: 

“8 Miranda; Márcio: Boer Ribeiro, Mária Cecília Rodrigues Simões; Marcelo 

9 Bottazzini, Marcos Magalhães de Souza, Maria: Bernadete. Oliveira de Carvalho, . 

= 10 Heliza' faria Pereira, Lerice de Castro Garzôni, Thiago | Caproni Tavares e: 
ao Wellington Marota Barbosa. O Senhor Presidente iniciou a reunião: “agradecendo a. 

12: presença de todos e falando sobre.a importância. da Jornada Científica. Agradeceu ao. 
“13 Prof Marcelo Bottazzini, Márcio Boer Ribeiro e Maria Cecília Rodrigues Simões, do. 

14. “Câmpus Pouso. Alegre, por sediarem a Jornada este ano. -Informou que o Prof. Felipe no 
“15 Campos Figueiredo“ é o Coordenador da Pós- -graduação do IFSULDEMINAS. Informou o 

16 - também que serão apresentádos-os Cursos de "Pós: “graduação Lato Sensu de Segurança . 
17 do Trabalho pelo. Prof. Márcelo Bottazzini, Câmpus Póuso Alegre e de Informática na- 

- 18 “Educação pelo Prof. Thiago de Souza: Santos, “do Câmpus de Poços de Caldas. Em 
19 seguida o Prof. José Luiz citou. melhorias para o GPPEx, com treinamentos é inovações. 

“20 e frisou as vantagens e desvantagens da Plataforma OCS. Falou também da 
cen representação discente na CAPEPI, que deve ser de- todos os Câmpus, pois. somente o». 
22 discente de Inconfidentes: é que está participando. Em seguida apresentou os novos 
23. membros -de Passos que estavam presentes na. reunião. Felipe C. Figueiredo comentou. 
MM - que em Muzambinho utilizou-se uma plataforma 1 mais simples para a Jornada Científica. 

36. possibilidade: do liberação. para o Câmpus. José Luiz A.P Rezende informou | que pode 

: 25 “A Professora Brígida M. Vilas Boas comentou que a tela mais- detalhada não fica 
26. disponível todo o tempo. Thiago de Souza Santos colocou que existe uma outra Co 
27. plataforma, que é "livre", para eventos não comerciais e Felipe Cc. Figueiredo sugeriu - Es do, 
28 que o banco de. avaliadores das: Comissões Intercampi sejam aproveitados para a o 
29. avaliação “de projetos... Felipe. C: Figueiredo- falou da importânéia. do banco de 

- 30: “avaliadores em função” das expertises-de cada Câmpus. “Thiago de Souza- Santos sugeriu 
“31 “colocar várias conferências na Plataforma OCS, uma em cada Câmpus, para utilizar 
32. melhor o sistema e Leonardo R. Reis comentou que a Reitoria poderia ter acesso a todas”. 
33:..as conferências para centralizar as informações. Lerice de C. Garzoni perguntou seo TI: x 

"34 da Reitoria poderia. disponibilizar c o sistema para 0 início do ano, em 2015 e ficou-se de”. “A 
- 35: conversar com Gabriel, na próxima sexta-feira, dia 07 de novembro de 2014, para vpf a 
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“Garzoni' sugeriu usár O GPPEx para tramitar' os projetos, “evitando gerar. dois serviços e: 

Carvalho comentou “que os servidores não estão preenchendo todos os. dados : 

A 

- Paiva irá apresentar. o Edital .FAPEMIG que estáva na pauta” ha próxima reunião da . 

' a necessidade de parcerias Com empresas e a vantagem do IFSULDEMINAS em sediar 

“Trabalho, do IFSULDEMINAS, do Câmpus: Pouso Alegre. Foi solicitado. que se: faça a- 
: atualização dos nomes de Diretores. dos Câmpus. A professora Brígida M. Vilas Boas. 
sugeriu acresceiitar novas. formás de elaborar TCC's, como por. exemplo. Estudo de 
Caso, “Artigos, dentre. outros. Wellington “Marota sugeriu acrescentar a “disciplina Na 
Metodologia de" Pesquisa e Inovação.A Câmara de Pesquisa também aprovou o PPC do 

Ja vos 

liberar a lista das expertises. Sebraetec para 0s: Câmpus | irem utilizando. Lerice de c. 

Leonardo R. Reis concordou: Felipe. €. Figueiredo | salientou a importância dos 
' avaliadores terem compromisso com as datas a serem' cumpridas: quando se “avaliam 
“projetos dos Câmpus.:Em seguida, José Luiz A.:P. Rezende comentou a respeito da, 

- demanda da CGU, enfatizando: que. todos os Câmpus “providenciem os dados, pois | 
- poderão ser utilizados também. para.o Relatório de Gestão de 2014 é foi pedido que, Ol 
Ofício fosse encaminhado para outros Câmpus résponderem também. Salientou-se-que é: 
necessário um treinamento pará a utilização do GPPEx pelos servidores. Hebe P. de” 

necessários, precisa-se fazer o filtro por curso, por professor, cunho ' social, párceria, 
usar a tabela do: CNPq por áreas e Felipe” C. Figueiredo se comprometeu” ã mandar a”. o 
ideia de; filtros Ficou. decidido que o treinamento. será realizado em fevereiro do ano de sie 
dois mil e quinze. André D: Veiga colocou a necessidade de ser treinado como usuário, 
administrador, dentre outros: José Luiz A. P Andrade informou. que a Cássia Ribeiro de” 

CAPEPI Felipe C. F igueiredo fezé a apresentação do Projeto Pólo EMBRAPIL e colocou 

este Pólo. Em seguida foi apresentada a programação, geral: da Jornada Científica por” 
Maria Cecília R. Simões. é Márcio Boer.“ Wellington Marota fez a apresentação do 
Regimento do ELLIT, que foi aprovado. Thiago, de: S.. Santós apresentou o PPC, de ' 
Poços de Caldas, Pós-graduação Lato Sensu, Informática na Educação para membros da 
CAPEPI. Felipe C: Figueiredo sugeriu que se trabalhasse no curso também com ” 

: softwares privados e Thiago de S:'Santos. sugeril o "Portal do Educador" Postibiliando E 
aos docentes “utilizarem os softwares. livres. Leonardo R. Rejs acrescentou que os. q 
empreendedores trabalham com inovação em softwares livres, sugerindo que se. faça um” 

programa alternativo para" que o aluno desenvolva 'o empreendimento. Dulciinara Co 
Nannetti salientou que poderia ser nà fase do TCC e Leonardo. R. Reis, “Thiago de; Ss. 
“Santos. e. José Luiz Aí P. Rezende. colocaram a importância de não ficar. só na 
monografia, “mas talvez. no desenvolvimento de softwares. José Luiz de. A. P. Rezende 
“colocou a possibilidade de. inserir uma disciplina de empreendedorismo. A Câmara de 

. Pesquisa aprovou o PPC do Curso de Pós” “Graduação Lato Sensu, “de Poços. de. 

“Caldas, Informática. na Educação, sugerindo-se as “modificações supra “citadas, | 
“inclusive com 0 acréscimo do Termo de Cooperação Té écnica com o Instituto Federal “ 

“ de Educação Ciência e Tecnologia de. São Paulo. O Professor. Marcelo” Bottazzini 
apresentou o: Curso de, Pós: graduação Lato Sensu, em: Engenharia. de Segurança” do; 

Curso de Pós Graduação Lato-Sensu, do Câmpus. Pouso Alegre, Engenharia de 
Segurança do Trabalho, sugerindo- -se- as modificações supra citadas. O Presidente. . 
“agradeceu. a presença de todos é 'declarou. encerrada a reunião às 15 horas: Eu, 
Dulcimara Carvalho Nannetti, lavrei a presente Ata; que após apreciação será assinada E 
por todos os presentes. Pouso o Alegre, 29 de outubro de dois mil e quatorze. Ea No 
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