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- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ' atri 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica nto 

: Instituto Federal de Educação; Ciência e Tecnolo gia do Sul de Minas Gerais 
no Rua Ciomara Amaral de Paula, 167 = - Bairro Medicina — 37550- 000 - Pouso Alegre/MG o | 

- Fone: es 3449- 6150/E-mail: l: pppiGOisuldeminas. edu. br o 

Ata da Reunião dá Câmara de Pesquisa, Pós 
o Graduação. e. Inovação “do Instituto Federal de. 
Educação, Ciência e Tecnologia. do Sul de, Minas 

E Serais 1 realizada em 16 de Junho de 2015. 

Vs : vo 

: Ao “décimo séxto » dia do mês- de junho dé dois mile quinze, com início às nove horas « e trinta eso 
minutos, na-sala da Torrefação, CGPP do Câmpus Machado, situado a. Rodovia Machado - 
“Paraguaçu, km 3'-. Bairro Santo Antônio — Machado/MG, reuniram-se. os membros. da . 

- CAPEPL (Câmára de Pesquisa, Pós- Graduação é Inovação) para reunião “ordinária | sob a- 
Presidência: da Diretora. de, Pesquisa: e Pós- graduação Prof? Dulcimara Carvalho Nainetti. A 

“ pauta foi encaminhada | com antecedência aos membros: sendo a seguinte: Informes: novos 

: membros da; CAPEPL, aprovação “Mestrado: Ciência e Tecnologia. de Alimentos, curso de”. 
” Redação Científica, treinamento GPPEX,; treinamento NIT/ Concurso Marca ELITT (NITO 

' Wellington), edital: “Desenvolvimento Inovação. Tecnológica. (NIT — Wellington), data OBAP. 
- Ordem “do dia: 1) Aprovação da -ata da reunião de fevereiro/2015, 2) Andamento. dos o 
trabalhos - “FINEP/PROINFRA. (João Paulo), 3) Andamento. dos Trabalhos- Jornada Científica Cas 
- Plataforma OCS. (Heliese/Kélica), 4) Edital pró- equipamentos, 5) Projetos com fomentos Ro 

“para, alunos de cursos subsequentes (solicitação inclusão. pauta”. Carlos José - Câmpus Três. 
Corações), 6) Representação discente na CAPEPI, 7) Grupo" de Estudos/Pesquisa (Felipe) e 8) -- 

- Minuta: de criação do Pólo de Inovação em: Cafeicultura. O pró-reitor de Pesquisa, Pós- 
graduação, e Inovação, Prof José-Luiz-de Andrade, Rezende Pereira, justificou a ausência na - 

reunião em virtude de outra reunião agendada: na Universidade Federal de Lavras. Estavam 
- presentes: Dulcimara Carvalho Nannetti, - Wellington Marota Barbosa; Felipe “Campos. o 
Figueiredo, Hebe Perez de Carvalho, Wanderson Rodrigues da Silva (representando Mosar 

“Faria Botelho), Lais Teles de Souza, Brígida Monteiro Vilas Boas (representando . André Delly - 
: Veiga), Neiva: Maria Batista Vieira (representando' Brígida Monteiro Vilas Boas), Lucas .. 
Alberto Teixeira de Rezende, Thomé Simpliciano Almeida, Juvêncio Geraldo de Moura, o 
“Heliza Faria Pereira, Douglas Donizeti de Castilho Braz, Eli Fernando Tavano Toledi, Flávio 
'Santos Freitas, Olimpio Gomes da Silva. Neto, Yuri Vilas Boas Ortiga, João Paulo Martins, 
“Luciana: Emirena dos. Santos Carneiro» e Carlos. José: dos Santos. Foram. convidadas para a 
“reunião: Heliese Fabrícia: Pereira e Kélica: Andréa. Campos de. Souza. Estavam ausentes: 
a Marcos Magalhães de Souza, Leonardo Rubim Reis, Gustavo Rabelo Botrel Miranda é " Sérgio 
Goulart Alves Pereira. A Presidente iniciou a reunião. justificando a ausência do pró-reitor que . 
"se encontra em outra reunião na UFLA. Agradeceu a presença de todos, deu as boas vindas... 
aos novos membros da CAPEPI: Thomé Simpliciano Almeida, Juvêncio Geraldo de Moura, o 
Eli Fernando Tavano Toledi, Flávio Santos Freitas, Olimpio Gomes da Silva Neto, Yuri Vilas 
“Boas Ortiga, Luciana Emirena dos Santos. Carneiro e'Carlos José dos. Santos, informando que - | 
-a PPPI está à. disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas. Informes: A presidente: 

- passa a: palavra para a Prof” à “Brígida que, informou sobre” a aprovação do Mestrado | 

 



  

58 

69 

35 
36 
37 
38 
39 

“40 
“sr 
42 
43 
44. 
45 
46 
4 
48 
49 

-50 
51 
52 
53. 
sa 
55 

57 

59 
60. 
6 
“62 

63, 
647 
65 

66 
“67 

68 

70. 
71 
7 
RB 

RR: 
75 
76 

RB 
79 

o. 80 

sr 
82 - 

1 83 
84 
85 

-Ê 

Profissional em 1 Ciência é e Tecnologia de Alimentos, primeiro programa de mestrado aprovado 
“para o IFSULDEMINAS e que conta-com a participação de docentes do IFSULDEMINAS e | e 

da UFLA. A proposta de criação do curso-foi encaminhada em maio de 2014 e em 10-de abril 
de 2015 saiu:o resultado da-aprovação. pela CAPES. O edital para o processo seletivo está em 
andamento. O programa oferece 10 (dez) vagas e. possui 2 (duas) linhas de pesquisa: Gestão 
da Qualidade na Cadeia Produtiva de Alimentos e Inovação e Desenvolvimento de-Produtôs 
Alimentícios. Serão disponibilizadas 6 (seis) vagas para linha de pesquisa 1 e 4- (quatro) vagas. | 
-na linha de pesquisa 2. Até hoje temos 80- inscritos e a data para pagamento da taxa de 
inscrição é séxta-feira 19/06/15. A: prova está agendada para 10 de julho e o-início das aulas 
previsto para 21 de agosto de 2015, com aulas nos períodos diurno é vespertino. Prof. Felipe. . 
informou que enviou pedido de reconsideração para o Programa de Mestrado Profissionalem 
Cafeicultura, que não foi aprovado pela CAPES. O motivo alegado foi falta de índice de 

- publicação. O pedido “será enviado novamente. Alguns. docentes questionaram” a' falta de 
recursos para auxílio aó. pesquisador (publicação). Kélica: informou que-os editais 14,15,16 e. 
17/2015, publicados na página. da PPPI, contemplam em partes essa solicitação. Prof, João 
Paulo solicitou a padronização do nome da Instituição em inglês (Instituto Federal de 

, Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais) para que todos usem o termo da” 
mesma forma. As Presidente passou a palavra para Kélica falar sobre' a Revista. 

| Agrogeoambiental e sobre o curso de redação científica. Kélica informou que a Revista surgiu 
em Inconfidentes e contempla as áreas de Ciências Agrárias e Meio Ambiente; o link para. . 
acesso à revista está na. página da PPPI: Hoje a revista é gerenciada pela PPPI; era 

quadrimestral porém devido ao número deartigos, a partir deste ano, passou a ser trimestral. 
Kélica: informou -que a revista precisa de avaliadores. Sobre o curso de redação científica |. 
informou que o mesmo-está agendado para o dia 18 de novembro. em Machado: O.curso será 
ministrado pelo Professor Doutor Gilson Volpato; que”possui vasta: experiência em escrita 
científica, serão oferecidas 200 vagas; com carga: horária” de: 08 horas, no Centro de 
Excelência do Café — Câmpus Machado. Inicialmente o curso será- ofertado aos docentes e 
discentes . do . mestrado profissional. “Caso sobrem - vagas será ofertado aos técnicos 
administrativos e após aos discentes. No . início /do ano foi feita uma consulta por e-mail aos 
servidores em geral sobre o interesse em participar do curso. Prof. Luciana solicita verificar 
com o Prof. Volpato a possibilidade de gravar o curso ou transmitir simultaneamente. Kélica 
informou que-o palestrante disponibiliza gratuitamente 0 material didático (apostila e vídeo- : 
aulas) em séu site, o que possibilita. o acesso.ao material aos interessados. Prof.* Dulcimara. 
disse que faremos a consulta e em caso positivo, após o curso; será disponibilizado o link com 
a gravação. Sobre o treinamento do GPPEx, Profº Ducilmara informou, que.'o “mesmô 

- aconteceu nos “dias 17 e 19:de' março, via webconferência e contou” com a participação de 
muitos usuários do sistema. Prof.. Felipe. “solicitou um treinamento mais compléto aos. 

-administradores (NIPEs) e solicitou verificar o andamento dos pedidos de alterações eo 
inclusões no GPPEx, como por exemplo, a aba: para publicações e filtros. Prof. Flávio. 

- solicitou treinamento presencial do GPPEx e Prof. Felipe solicitou “que- sejam tomadas as 
providências pois em toda reunião da CAPEPI ele cita o assunto porém não houve mudanças. . 
Prof. Juvêncio comenta que seria importante. exportar os dados para excel, Prof. Felipe. dissg” o“ 
que o GPPEx exporta os dados, porém'os dados pedidos no sistéma: não .são suficientes para 
os filtros que precisamos. Acordou-se a formação de um Grupo de Trabalho pará + disçutir a * 
fucionalidade. e propor melhorias no sistema: O'GT será composto por: Felipe, Wanderson, . 
Eunice, Carlos José; Olimpio e Eli. Sobre.o Treinamento do NIT Prof. Marota informou que - .. º 
foi realizado em maio de 2015snos Câmpus de Machado; Inconfidentes e Muzambinho o. 
curso "Informações Tecnológicas: Busca em bases de patentes", “ministrado por Éder Sacconi, 
a proposta é que o curso seja. repróduzido nos demais câmpus. (Gustavo e Wellington). Prof. 
Marota disse o que o. curso foi um sucesso e que: está pré- -agendado para.o 2º semestre deste o 

- ano O curso de redação de patentes. Ele informará oportunamente, Prof. à Luciana sugeriu que -



voo 86 o conteúdo dos cursos seja, disponibilizado « em um espaço de compartilhamento, como por. - 
“87 “exemplo, nuvem, google drive, moodle, : «para que todos, principalmente os docentes recém | 
88. chegados possam visualizar. Prof. Marota pede que conste em ata que. qualquer Propriedade | 

“89 “Intelectual gerada dentro do IFSULDEMINAS é titularidade do IFSULDEMINAS. A lei diz 
- 90: -que a titularidade é do. empregador. Prof. “Marota comenta. que o IFSUDESTEMG fez uma. 

“O : 91 cartilha sobre Propriedade Intelectual e que os “mesmos. cederam para reprodução pelo 
92º IFSULDEMINAS. Sobre o registro de softwares Prof. Felipe comentou que-os professores do... 
93. Câmpus: Muzambinho tiveram que pagar a: GRU. Prof. Marota disse que à burocracia para - 

“o 94 pagameênto pelo IFSULDEMINAS « é muito grande e, “para adiantar os-processos muitas vezes - nº 
“95 - os docentes dividem as “despesas, e não são reembolsados. Prof. Marota pede para, conversar 
96: com. O setor financeiro pará tentar diminuir a burocraciã,. que seja | feito pelo. menos o 

“97 reembolso dos valores; pagos. Sobre' o concurso da marca do ELITT, Prof. Marota disse que 
98 está sem bolsista no NIT: e “solicita que o bolsista do ELITT do Câmpus Inconfidentes : o 
99" "organize 0-concurso. A marca” “do ELITT tem que “estar relacionada” com a do NIT. Prof? 

E 100 * Heliza do: Câmpus Passos disse que podé auxiliar no regulamento (design gráfico). 
1015 Sobre. o Edital do NIT: Desenvolvimento Inovação Tecnológica, Prof? Dulcimara inicia 

102: “dizendo. que, sofremos corte de capital (de até 50% do orçamento, dé capital) o que engessa --. Ve 

. 103. muitas: ações. Esse edital está sendo pensando desde O começo: do ano. O edital contempla: 

104º capital, custeio. -e bolsas de IC, no valor total de. R$ 120. 000,00, sendo 50% capital é 50% 

| “4105 "custeio (incluído bolsas). Serão contemplados 10: projetos com faixas de valores distintos para o 

o 106 os projetos. Prof. Marota e Prof, 2 Dulcimara apresentam a minuta: do edital. Após discussão, 0 . 

o 107. edital foi aprovado com-as Seguintes sugestões/alterações: inclusão de bolsa de IC para o' 

108 “aluno dos cursos subsequentes (200, 00 — 08h por semana): projeto. tem que incluir bolsista 

“109 “ (pode- se: utilizar o. bolsista de agência de fomento, como. por exemplo FAPEMIG/CNPq); o. 

MO: “coordenador do projeto define a. modalidade. e quantidade de bolsista (médio, subsequente, . 

“Mm , superior) entre as; opções da faixa de valor do projeto; na parte dos critérios de avaliação: 

112 “alterar a pontuação do mérito tecnológico e inovação, juntar os. dois pontos sobre parceria 

. 113: com'o setor empresarial e aporte financeiro de no mínimo de 10% e alterar a pontuação , , 

4. “incluindo pontuação. diferente de: acordo. com 0 aporte da parceria; a redação da proposta deve ' 

“MS estar em consonância “com as nórmas de redação científica; alterar no : item do resultado do 

116. “projeto: relatório: final do projeto. e entrada da “documentação do NIT/ELITT para “depósito de 

o 7 - patentes, registro de software ou registro de desenho industrial após três meses do término do 

:— 118º projéto. Sobre .a forma de utilização dos, recúrsos (capital. e custeio) - surgitam duas opções: 

Po 19 utilizar a FADEMA é ou. utilizar o cartão BB e os NIPEs gerenciariam as bolsas. Após votação . 

a Io “que resultou em empate de 08 a favor da FADEMA e 08 a favor do cartão BB “e NIPEs, Prof? 

“121. Dulcimara: informou que será feita a consulta: sobre. a taxa de administração a FADEMA. . 

o Sobre a” OBAP, Prof? Dulcimara informou que a data foi alterada” em virtude: da data do 

' 123 “ENEM para. que os dois eventos não coincidam. As nova data da: OBAP- é de. 16 a, 18 de 

124 “butubro de 2015. Às 12h00' a. Prof Ducilmara encerrou a primeira 'parte da reunião e declarou a 

o 125 recesso ) para almoço. Dando prosseguimento à reunião, às 13h1 2min Prof? Dulcimara declara 

126 “reaberta a reunião. e passa a:Ordem do dia: 1: Aprovação da. atal -da reunião de o 

a 127º “ fevereiro/2015: A ata da reunião de 25 de: fevereiro de: 2015 foi aprovada. sem ressalvas. 2. 

É “128 Andamento dos trabalhos - — 'FINEP/PROINFRA: Prof? à Dulcirnára passa a palavra ao Prof... 

129" João Paulo para. informações: sobre o. andamento dos: trabalhos do PROINFRA/FINEP. Prof. SEN 

130. “João Paulo informou que foi constituída a Comissão; definido o” tema (análises | químicas - 

a 131 aperfeiçoar o que já tem e aquisição de. outros equipamentos) ea divisão das. atividades do 

o 1320 “prójeto. “A proposta (valores) enviada será, de acordo “com o número de. doutores “do: 

” 
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IFSULDEMINAS. Os “subprojetos foram entregues no final de maio. Prof. João Paulo e 

comentou ainda sobre a dificuldade em obter os orçamentos (valores em. dóláres, descrição do . 

ponto de vista técnico) e que a variação , dos preços e a infraestrutura. do câmpus afeta a 

definição dos equipamentos a serem adquiridos: Informou' que o edital é cheio de limitadores, 

que estão providenciando a planta baixa com adaptações e que será frisado a utilização desses - 

- 

. equipamentos para o mestrado. O projeto será enviado até a data prevista, dia 16 de julho. 3) 

E Andamento dos T rabalhos- Jornada Científica = Plataforma oCs (Heliese/Klica): Prof? 

Dulcimara passa a palavra para a Heliese, coordenadora da Comissão Intercampi da Po 

Jornada Científica 'e Tecnológica « do IFSULDEMINAS. Heliese informou. que a Jornada será . 

“realizada em 12 de novembro no Câmpus Poços. de Caldas, que as inscrições de trabalhos 

“começam em 01 de julho, que teremos. apresentações culturais, os cartazes já foram 

distribuídos, as camisetas para os avaliadores presenciais'e os crachás j Já estão prontos e que a. 

comissão está muito animada. Sobre- o sistema OCS informou que. o Prof. Thiago Caproni fará 

uma conferência com'os diretores de modalidade para apresentação do sistema e também. será - 

“disponibilizado "um - vídeo tutorial para auxiliar. Vários. docentes informaram que não 

“receberam ou não entenderam o e-mail-enviado para sérem avaliadores. Heliese informou | que 

o mesmo será. reenviado. Prof. Felipe lembrou para deixarmos claro que, os orientadores são 

avaliadores. Heliese informou" também que ainda estamos em busca de um palestrante para a 

Palestra Motivacional. e pede sugestões aos presentes. Surgiu a indicação de um professor de 

Passos (Palestra do'CEI) e Prof. “Marota indicou um nome. (amigo do Dênis). Será necessário o 

ter: previsão exata do número de participantes por causá das. refeições. 4) Edital pró-, 

“Junho de 2015. Prof. Eli pediu para revisar/rediscutir para O próximo “ano a'questão do núméro 
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equipamentos: O edital.está com inscrições para submissão de projetos aberta até 22 de 

de projetos de pesquisa (que definem o valor máximo dos recursos a serem. solicitados por” 

proposta em cada faixa) pois esse item limita os pedidos” dos câmpus novos. 5) Projetos com 

fomentos para alunos de cursos subsequentes (solicitação: inclusão pauta Prof. Carlos 

José - -Câmpus Três Corações): Esse assunto foi discutido no item do. Edital do NIT: 

| Desenvolvimento Inovação Tecnológica. 4) Representação discente na CAPEPI: Solicitou- 

. sé-0 envio dos nomes" para” representação. discente na, CAPEPI. Prof. Marota- solicitou 

novamente que os NIPES enviem para a Adélia à relação. com os 20 projetos mais relevantes 

(por Câmpus) para Cadastro: no Importa Fácil. 7) Grupo de Estudos/Pesquisa (Felipe): Prof. 

168 
169. - Extensão e Inovação. Prof. João Paulo pediu para revisar o art. 3º - 81º item = que. fala 

-sobre a comprovação da produção técnica e científica, mínimo de duas publicações por grupo, E 

“Prof. João Paulo sugere que em grupos com quantidade maiores de componentes , a quantidade - 

“po 
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172º 
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177 

Felipe informou-que. os Grupos de Pesquisa: do IFSULDEMINAS não: surgiram. de forma 

natural, muitos foram cadastrados e certificados. mas não tem produção. Pensou-sé então que 

antes de criar um Grupo de Pesquisa seja formado o Grupo de Estudos, pois assim o grupo. 

estaria. -máduro. para se. transformar em Grupo de Pesquisa. Prof. Felipe passou então à 

apresentação da proposta para, Regulamentação dos Grupos: de Estudo em Ensino, » Pesquisa, 

da comprovação deverá ser revista (estabelecer uma: quantidade. mínima, por exemplo, 01 

produção por docente). Acordoóu-se levar a resolução para análise dos NIPEs cas proposições Mr 

e. encaminhamentos devem ser enviadas ão Prof. Felipe, via e-mail, até o dia 02. “de julho de - - 

2015 para prosseguimento” dos trâmites do processo. 8) Minuta de criação do Pólo de. 

Inovação em Cafeicultura: Prof.* Dulcimara fez a apresentação da minuta de-criação do polo 

“dei inovação. Essa minuta surgiu de uma primeira proposta enviada para | Pólo da EMBRAPI o



    

o | 178. que não “foi iprovada. Surgiu a oportunidade de “adequar a proposta de parceria com ao. 

STS COOXUPÉ. O Pólo sérá montado em uma, fazenda. de 80 hectares em Muzambinho para o 

180 “realização . de experimentos. e outras, parcefias públicas ou privadas. o Pólo. será um órgão 

- 181 - vinculado à PPPI até'se estabelecer. A ideia é que as empresas banquem os projetos.e com os 

aa 182 “recursos a fazenda funcione. Prof. Eli. pede apenas que seja revisto a questão do. item 3.2. 3-. 

or 5 183 4 (Comitê Gestor (Cooxupé/Parceiros//(FSULDEMINAS)) para que: representantes de. todos os 

| - 184... câmpus possam participar de forma efetiva: Minuta aprovada com a ressalva do Prof. Eli para e 

"185" prosséguindo com os trâmites internos do IFSULDEMINAS. Prof. Flávio pediu para registrar - 

186: a insatisfação do | câmpus Poços com o comunicado sobre a doação dos carros aos NIPEs dos 

“187 câmpus pré- existentes, solicita que a equiparação entre os câmpus “deve ser revista e que o. 

2 188 câmpus Poços ' “também necessita do “veículo para o. trabalho em “Campo: A Presidente 

“189. agradeceu a presença de todos 'e “declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e «quatro 

- 190 minutos. Eu, Eunice Cristina, lavrei a presente Ata, que após aprovação será assinada por mim 

191 e pela Presidente da Câmira. A lista de presença será anexada: Pouso Alegre, 16 de, junho de 

192 . doismile quinze. , EA ti : Pao 
. Ei “193 So : Dulcimara Carvalho Naimetii DL Ds 
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