
      

. “MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
“Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

“ Instituto Federal de Educação, Ciência é Tecnologia do. Sul de Minas Gerais 
Av, Vicente Simões, 1H1 - Nova Pouso. Alegre — 37550-000.- Pouso Alegre/MG 
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o o Ata da Reunião: da Câmara dé Pesquisa, Pós- - 
o 0.» Graduação e Inovação do Instituto Federal de 

A na o Need Educação. Ciência: e Tecnologia. do :Sul de 

CO no Minas Gerais, Iealizada em 24 de novembro. de 

1 Ào vigésimo. quarto dia don mês de novembro de, dois mil e quitize, com início. às nove - 
“ horas e trinta miniitos, na sala-do prédio. administrativo do Campus. Machado; situado ao 

- Rodovia: Machado - Paraguaçu, km 3 - bairro Santo Antônio — Machado/MG, reúniram-. 
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: 1) Ata ide 10-de setembro. “para aprovação; 

“BD Apresentação. das “ações. da “PPPI, 3), Calendário reuniões 2016 (CAPEPI); 4) 
* Credenciamento junto: ao. CNPq para dispensa de licitação (projetos' de pesquisa); 5) . 
“Cartão Pesquisador: apoio NIPE; 6). Orientação Normativa 02/2015 - Padronização de. 

horas e valor de. bolsas: de IC; 7) Catálogo de Laboratórios - (Solicitação feita aos o 
= Diretores dos campi); 8): GT-GPPEx;. 9) Relatório : de Gestão: Ações 2015 e 

Planejamento” 2016; 10) Editais em andamento: - Editais para bolsas FAPEMIG (PIBIC. e 
BIC Jr) com inscrições abertas, Acúmulo bolsa mónitoria com: bolsa IC. (fomento. o 

" interno), - Peso Lattes e peso projeto -- - alteração. dos: pesos, 11)' Resolução Grupos de 
“Estudos e 12). Jornada Científica (sugestões e balanço da: Jornada). Estavam presentes: 

“José Luiz, de Andrade Rezende Pereira, Dulcimara Carvalho Namneitti, Luis Adrianó. 
Batista, Felipe Campos Figueiredo, Alison Geraldo Pacheco, Wanderson Rodrigues: da 

- Silva, André- Delly * Veiga. Brígida Monteiro Vilas Boas, Ariana Vieira. Silva; João 
“Marcelo Ribeiro, “Thomé. Simpliciano Alreida, Juvêncio Geraldo de Moura, Taffarel 
“Brant Ribeiro, Eli. Fernando 'Tavano Toledo, Lênio Oliveira Prado Júnior, Olimpio. 
““ Gomes da: Silva Neto, João Paulo: Martins, Luis. Gustavo Martinez dos. Santos e Carlos 

- José-dos Santos. Foram convidadas, para a reunião: Kélica A. Campos de Souzã e Heliese ” 
F..Pereira. Justificaram a ausência: Hebe. Perez de, Carvalho, Lais Teles de Souza, Lucas 

: Alberto: “Teixeira: “de Rezendê, Yuri Vilas - Boas Ortigã e Flávio: Santos Freitas. Estava. 
“ausente: Leonardo Rubiná Reis. O Presidente i iniciou. a reunião: agradecendo. a presença. 
“de todos e deu início a. ordem do dia: 1) Ata de' 10 de setembro para: aprovação: A ata 

. dareunião “de. 10 de setembro de 2015 foi aprovada sem ressalvas. 2) Apresentação das . 
ações. da PPPI: A prof. a -Dulcimára apresentou. a todos"as principais ações da PPPI no 

- ano de 2015: Pp Jornada: Científica e Tecnológica, OBAP, IESO, curso de redação 
1: científica, editais de fluxo Cóntinuo, edital pró-equipâmentos, edital NIT e recursos | “ 

or í : - 
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“33 - curso de. busca e- redação: de. patentes, mapeamento de - laboratórios dos campi, 
34 mapeamento de. atividades docentes (scriptLattes), GT- GPPEx, cartão pesquisador e. 
35 "Tevista “Agrogeoambiental. 3):Calendário reuniões 2016 (CAPEPD: Prof. José Luiz 

32. - hídricos, editais dé bolsas de IC (EAPEMIG e CNPj), normatização da IC C vôluntária, o 

36 informou sobre a importância do pré- -agendamento de datas das reuniões para 2016 e que. 
“37 quatro reúniões no. ano, sendo-.duas- no “primeiro e duas no “segundo semestre. são 

- 38 - suficientes, em caso de necessidade. de reuniões. extraordinárias as mesmas podem ser : 
- 39 feitas via webconferênciá. Acordou-se então as datas das reuniões da CAPEPI/2016' 

- 40. para: 23 de fevereiro, 25 de maio; 23. agosto é 24 de novembro de 2016. 14) 
41 - Credenciamento junto ao. CNPq para “dispensa licitação (Projetos. dé pesquisa): 
42 “Prof José Luiz. informou: sobre à RN-032/2014 que: disciplina o credenciamento de : “o 
4. Instituições de fomento a pesquisa para dispensa de licitação na aquisição de: bens-e: 
44 “insumos destinados exclusivamente à E] pesquisa « com recursos concedidos pela instituição. 
45» Informou-áinda que foi solicitado aos campi relação dos principais projetos de pesquisa - N 
“46: “exéçutados ou em fase de execução, que já os recebemos, e estamos: providenciando toda   

47 a documentação para pedido” de. credenciamento junto ao. CNPq. 5) Cartão” o 
48. Pesquisador: apoio NIPE para averiguar itens solicitados nos. projetos: Prof. José - 

"49 Luiz solicitou que-os coordenádores dos NIPEs façam uma filtragem/averiguação nos 
50 itens solicitados/contemplados" nos editais de fomento interno. Nesta filtragem deve ser ' 
51 verificado se os-itens estão de acordo com o regulamento do- cartão pesquisador, se O 
52 “mesmo, material não está sendo” solicitado : “em outro projeto e nesté caso: “pode ser - 

53: utilizado em conjunto, se o equipamento solicitado for eletrônico/informática - ele deve. o 
54. ser o. objeto do estudo e a justificativa de compra deve ser em cima deste equipamento. 
ss Prof. José Luiz solicitou ao servidor Alan-que faça. um levantamento das pendências de 
56: prestações. de conta dos cartões BB e envie aos; 'NIPEs para. que nos ajudem. Vários 
57 - docentés relataram problemas com as agências do BB que muitas vezes não sabem o que o 

- 58 “é ocartão BB. Prof Alison, informou sobre dificuldades em comprar produtos, químicos . 
59. “controlados pela polícia, federal/exército. que necessitam” de licença. 6 Orientação. o 
60 - Normativa 02/2015 - Padronização horas'e valor de: bolsas de IC: Foi. apresentada 

-61, aos preseiites à orientação normativa 002/2015-PPPI | que regulamenta a carga horária e 
“62: os valores das bolsas de IC (fomento interno). Prof. José Luiz informou a: carga horária 

63 - das bolsas do CNPq. e da FAPEMIG não podem ser modificadas, pois são as normas das a 
| 64. agências, só: poderemos alterar e. norinatizar as bolsas internas: Passou-se então aco 

65 -. discussão do assunto. Acordou-se após. votação: Bolsas PIBIC“ e PIBIT. 20 horas 
66. semanais, quatrocentos reais; PÍBIC Jr 8' horas semanais, cem Teais e PIBIC Jr 

o 67 Subsequente 8 horas semanais, duzentos reais. 7) Catálogo de Laboratórios: Prof. José - 

“68: Luiz informou que já recebemos as informações dos campi, que os dados foraim - 

69. “compilados e que'o próximo. passo será enviar os arquivos compilados aos  Diretores' 
70 - Gerais. e Coordenadores dos NIPES dos. campi para que verifiquem. se- falta” algum | 

“Th laboratório para inclusão ou não. - Após resposta daremos andamento aos trâmites. 8) GT- 
72 GPPEx: “Sobre o GT- GPPEx foi informado que o Ricardo/DTI | “encaminhou um, 
“3 “cronograma para às os pedidos de correções/melhorias/inclusões solicitadas pelo- GTe. 
“74 que o prazo'para entrega, conforme documento enviado aos. membros, é até ofinal de: 
“75. março de 2016. Prof. Thomé informou que: encaminhará o nome de: um representante do : o 
76 campus, Passos que participará. do GT. 9) Relatório de Gestão: “Ações: 2015:€ 

77, planejamento 2016: : Prof? “Dulcimara . informou : quê : foi” enviado e-mail aos: o 
78:: Coordenadores de Pesquisa e- NIPEs solicitando informação sobre as ações realizadas, em ; 

“79 “2015 e metas: para 2016. O objetivo: dá PPPI é produzir um documento. real, com as 

“80: “características peculiares de cada campus, pára juntos balizarmos as ações e alcançarmos | 
81. nossos objetivos. Até 0. momento não recebemos informação formal, do conteúdo/forma ns, 

82. do, relatório. de gestão 2015. O. Camilo, servidor responsável, ainda não recebeu”
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comunicado c com m instruções. A solicitação da PPPI: seguiu os mesros parâmetros. do ano 
passado. “Caso seja: necessário complementação de informações entraremos ém contato. 
Prof. Olimpio e Prof? Ariana pediram para reenviar o e-mail pois não o réceberam: 10) 
Editais em andamento: = Editais para: “bolsas FAPEMIG (PIBIC e BIC-Jr) com tra 

- inscrições “abertas: Os editais: “de bolsas da FAPEMIG (cotas PIBIC e BIC-Jr) estão com . 
inscrições abertas até o dia: 18 de dezembro de: 2015. For solicitado aos presentes ampla aúc 
divulgação . nos campi. - Sobre: a, solicitação “de possibilidade de “acúmulo bolsa . | 
monitoria com bolsa IC (fomento interno): após discussão - acordou-se que seguiremos 

“as normas, das agências, de: fomento, sendo vedado a acumulação . de bolsas (exceção - 1. 
92 «bolsas' assistenciais). “Sobre o: processo de. seleção/avaliação dos projetos: peso Lattes 
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e peso projeto. (alteração: dos pesos); Prof. José Luiz passou a palavra para prof* = 
Dulcimara que, informou que em reunião ácontecida. com os. coordenadores de Iniciação - 
Científica das IES, nos dias 18 e:19 de novembro no CNPq em Brasília, notou-se que a 
maioria. das IES pontuam: 0 histórico. escolar dos discentes na avaliação dos projetos. A 
PPPI trouxe .a questão para ser discutida “pela CAPEPL.: “Atualmente: nos editais para 
bolsas: do CNPq e da: -FAPEMIG utilizamos: os: seguintes pesos 60 (projeto) e 40 - 
(orientador). A proposta trazida” 6:70 (projeto), 20: (orientador) e 10 (histórico aluno). Lo 
Passou-se então a discussão do assunto. Surgiram, vários apontamentos relacionados aos 
“problemas com o sistema do CORA, com reprovações, “avaliação. dos projetos não ser 
feita por áreas/subáreas. Após a discussão, surgiram novas propostas: Prof. André-propôs vo 
70 (projeto) 30 (orientador), “Prof. João Paulo | propôs 60 (projeto), 30 (orientador) e 10. 
(histórico: aluno). Às 12h00"0 Sr. Presidente: encerrou a primeira parte dareunião e | 
declarou Tecesso. para 0' almoço: Às 13h16 o Sr. Presidente declarou reaberta a reunião 

“retomando a questão dos pesos na seleção/avaliação dos projetos. Prof. João Paulo pediu . 
para retirár sua proposta. Prof. José Luiz infórmou-que são três propostas para votação: 
1º proposta (atual: 60 projeto e. 40 orientador), 2º proposta (70 projeto; 20 orientador e 10. 

> histórico. do aluno) « é3º proposta o projeto e 30 orientador). Passou-se então à votação: 
1º proposta com 3 votos a favor, 2º proposta com 2 votos a favor e 3º proposta com 10 - 
votos.a favor Acordou-se então que para os. próximos editais de 2016 para: bolsas de . o 

: PIBIC (nível superior) da FAPEMIG e do CNPg os pesos para avaliação serão: 70: para. 

“projeto é 30 orientador 11). Resolução. Grupos de Estudo: - Prof. Felipe fez a .. 
apresentação da Resolução dos Grupos de Estudo e do seu fluxograma. Prof. Felipe o 
informou - que o: intuito “é regularizar. as atividades destes 'grupos “de estudos no 
JFSULDEMINAS. A resolução . foi aprovada: com: as seguintes. ressalvas/alterações: No - 

“artigo 3º $1º--T: no mínimo-2 projetos cadastrados no. GPPEx (membros do '; grupo: de 
“estudo) nos últimos: 2. anos; II: no mínimo. duas publicações: por docente cadastrado no 
“grupo; incluir onde consta NIPE como NIPÉ/GEAPE; artigo 9º: O NIPE/GEAPE deverá 
“homologar o. parecer que será encaminhado: ao líder do grupó: de estudos; artigo 10º: 
-Após a homologação, pelo NIPE/GEAPE o. grupo “de estudos: deverá ser cadastrado no 
GPPEx.em edital específico; artigo 12º: Os líderes dos grupos de estudo deverão - 

“ apresentar anualmente registro atualizado “de. suas atividades, através de reenvio do o 
“formulário: “de cadastro do grupo: de. estudo. Artigo: 12º81º a média do grupo deverá ser. | 
“igual ou maior que 2. publicações por ano, sendo no' mínimo 1 publicação. por docente o 
por ano; artigo 14º:a partir de 12 meses da certificação, institucional do grupo.de estudo o 
e com sua consolidação, o mesmo poderá requerer 0 cadastro no Diretório “de Grupós de 
Pesquisa do: CNPq (conforine. orientações anexo ID. 12) Jornada Científica (sugestões. 

e balanço da Jornada 2015): Prof; José Luiz disse que a Jornada Científica é um evento 
que cresce a cada ano. e que. é um” evento. itinerante, cada. áno em um campus. "do 

IFSULDEMINAS. Em 2016 está previsto para: acontecer no Campus Passos. Prof. José. 
- Luiz) passou.a palavra para Heliese e Prof. Eli, do Campus Poços de Caldas, que sediou 6 - 
evento, neste ano. Prof. Eli e Heliese fizeram uma explanação de todas as etápas do o 

 



  

134 evento, das dificuldades; da logística, da plataforma e e suas peculiaridades. Prof. Eli citou o 
“135 algumas dificuldades durante o planejamento e operacionalização do evento para que no 

136: próximo ano não se repitam: - - plataforma da Jornada, avaliadores tiveram problemas em - 
137 manusear. o sistema. mesmo com o manual feito pelo Prof. Thiago. Caproni, - Sistema de 
138 inscrição para o evento, diversas pessoas não fizeram inscrição antecipada: e tiverem que 
139. fazer na hora do: evento, o “que causou bastante tumiúlto na sala de informática: e 
140 reclamações; - almoço; foi estimada à quantidade de: pessoas para a Jornada através das 
141" inscrições. Como-várias'pessoas não enténderam que era hecessário se inscrever tivemos - 
142 alguns problemas com os tickets para: refeições; - relação das apresentações em formato . 

-143 “de bamer, o. nome “do -apresentador | “saiu errado - em diversos casos, - cantinas .. 
144 despreparadas para “receber uma-grande quantidade de pessoas; - entregas: dos banners, 
145 “os banners chegaram no dia anterior ao' evento” e para distribuição no evento fica. muito 
146 difícil. Algumas pessoas reclamaram que óu.o banner não chegou ou“ estava em - 
147: duplicidade, sobraram alguns banners que não: foram retirados e que voltaram para a 
148 - reitoria; — feira. de estágios e jornada, osalunos não : souberam. diferenciar o que era a | 
149 feira ea jornada pois ainda não -tem- maturidade - “para isso, seria interessante que os | 
150 - eventos fossem separados, um em cada- semestre; - jornada em. um só dia não há tempo 
151 suficiente para todas as atividades, verificar apossibilidade da Jornada Científica. ocorrer 

|-152 - em dois dias; - avaliadores presenciais, vários servidores que se inscreveram. como 
153 avaliadores presenciais não compareceram e foi necessário uma mobilização entre os. 
154 " servidores presentes para avaliar. todos trabalhos; - Tejeição de trabalhos. O Prof. José; 
155 Luiz abriu j para sugestões para a próxima Jornada: Ficou acertado que as apresentações 
156 - dos trabalhos orais dos bolsistas (CNPq'e FAPEMIG) Sejam preferencialmente em inglês 

157 (quêo edital de bolsas j já preveja isso); por questão de infraestrutura decidiu-se manter as E 
- 158 apresentações orais somente para bolsistas do CNPq e FAPÊMIG; votoú-se é aprovou-se .- 
“159 a exclusão -do Edital de impressão de banner e a manutenção da oferta da. refeição; , 
160 aprovou-se que o modelo do pôster/banner padronize somente o cabeçalho: (retire as 

“o J6L. referências). deixando o pesquisador mais à vontade. para elaborar o seu, pois o: “modelo - 
“162 - atual não atende todas as áreas, aumentar o número de caracteres “do-resumo do trabalho . 

- 163 (1500-2000 caracteres); que a jornada aconteça em dois dias; que os, “avaliadores . 
164 - presenciais sejam convocados pela. PPPI para atuar na jornada (conforme consta no” | 
165 “edital de bolsas); que se mantênha- pelo menos um membro da comissão do ano anterior 

º 166 para orientar nos trabalhos da comissão do ano seguinte; qué os diretores de modalidade: 
167 - sejam-fixos pois já estão habituados coma “plataforma, verificar. 0 problema coma 
168 - inscrição para o evento, verificar a necessidade da comissão intercampi. Quanto aforma 
169" “de submissão dos trabalhos continua como' resumo expandido, verificar a possibilidade e 
ATO de premiação dos trabalhos. orais (ineditismo, mérito) pela avaliação. dos trabalhos não 

- JW da apresentação. Q Presidente agradeceú a presença de todos e declarou encerrada as. 

   

      

172. reunião às dezesseis horas e treze “minutos. "Eu, E 

173 * que após aprovada será assinada por mim e pelo 
-NJ4 presença será. anexada. Pouso Alegre, vinte e quati 

175 - José Luiz de Andrade Rezende Pereira, a . 
176 Eunice Cristina da Silva o ÃO 

Aice Cristina, lavrei” apresente Ata, 

de novembro de dois mil, e quinze. 

  

residente da Câmara. A: lista de e


