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Ri a SÉ a do Sul de Minas Gerais, realizada em 22. de no 

DT SA Ta Aevereiro di de 2Mi 7 nios ER 

RE 

- Aos vinte e dois. 22) dias do mês s de fevereiro de dois mil” e dezessete, com: início às 
nove-horas e-trinta e um minutos, nã Sala. da. TV: ESCOLA do: Campus Machado, situado = 

“a Rodovia Machado/Paraguaçu, km 3-- bairro Santo Antônio — - Machado/MG, 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 - es 
“ Inovação, Prof. José Luiz, de Andrade Rezende. Pereira. A pauta foi êncaminhada com. 

: antecedência, aos. membros sendô a seguinte: Ordem do Dia:. 1) Ata da reunião. anterior pe 
para: aprovação; 2) NIT: Revisão Regimento, ELITTs;. Edital Inovação. 2017 e. Edital, É 

: -FAPEMIG;' 3) Apresentação do planejamento da PPPI pará 2017, 4) Apresentação: do RR 

planejamento. das” 'Coordenações de: Pesquisa - (Campi): 2017; 5) Chamada Universal 
” . FAPEMIG; 6). Parceria | Mestria “e - Secretaria de Desenvolvimento de Botelhos; Do 

" Fomento externo registrar nos NIPES (quantificar); 8) Jornada Científica 2017; 9) PPCs : 
“Campus Passos — serão encaminhados pará análise e parecer por e- “mail (06 propostas de . - 
- Cursos de: pós- graduação (especialização): e 10) Reuúião: “julho. (08) —-alterar à data. 
. Estavam presentes: José Luiz -de Andrade, Rezeride Pereira, Dulcimara Carvalho 
Nanneétti, Adélia M. Spacek Dantas: de Oliveira, Felipe” Campos Figueiredo, Wanderson... o 

a Rodrigues da Silva, Fernando da: Silva: Barbosa, Francisco: Felipe“ Gomes de. Souza, “os 
* Edvar Bonfim Flores Lima Filho, André. Delly Veiga, Brígida .Monteiro Vilas Boas, 
“Leonardo Rubim Reis, João Marcelo Ribeiro, Thomé: Simpliciano Almeida, Juvêncio 

- Geraldo de Môura, “Taffarel Brant. Ribeiro, Rafael Felipe: Coelho Neves, Carolina: 
Mariana Moreira, Lênio Oliveira Prado: Júnior, Yuri Vilas Boas: Ortigara, Olímpio Gomes 

“da Silva Neto; Luis Gustavo: Martinez/ “dos Santos e Sebastião Mauro Filho. Ausências 
í justificadas: Ariana Vieira Silva, Lucas A: “T de Rezende e Ronã Rinston A. Mendes. o. 

“Presidente agradeceu é a presença de todos: “Dando início a reunião o Presidente. informou nO 

“que o orçamento da pró-reitoria: neste ano teve: corte de. 60%: informou- também que a - 

F 

“cartilha orientativa sobre o cartão “pesquisador. está em fase de “àcabamento/finalização e 

que será realizado; ainda neste ano possivelmente, em Machado, um evento-em conjunto. 
--com a pró- -reitoria. de “Administração (PROAD)' sobre: utilização do cartão “pesquisador, 
“* novo marco legal'é credenciamento CNPq. Aiideia é de um evento com pesquisadores de 

D “todos. 08. “Campi (mesmo. formato do curso de - redação científica) com “palestras, . . 
E instruções eorientações, ea divulgação: da cartilha - “do. cartão BB Pesquisa, "online" 

- Qinlo. Será muito importante a presença de todos pesquisadores: pois as possíveis 
* dúvidas. poderão ser sanadas neste dia. Prof. José. Luiz aproveitou - para informar” e. 
“Jembrar a todos que o “Curso de Redação Cientifica, neste ano acontecerá, no: ? Campus eo 

e O e as da Reunião da Câmara de Pesquisa, RE 

Ta to Ce, “Pós-Graduação . e “Inovação do. Instituto . no
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-35. “Muzambinho no - -dia 05 de abril e “solicitou apoio do NIPÉ: de Muzambinho na 
o 36 - operacionalização do evento. Item 1) Ata da reunião anterior pára aprovação: A ata 

37. da reunião de 23 de novembro de 2016 foi “aprovada: sem: ressalvas. Item DNIT: 
. 38 Revisão Regimento, ELITTS, Edital Inovação 2017 é Edital FAPEMIG: A . 

- 39 - coordenadora do NIT, Adélia . Oliveira, informou sobre'a necessidade de atualização no 
40: Regimento-dos ELITTS. Infórmou também que ocorrerá em março reunião dos membros 
a dos ELITTS na reitoria para discutir esse assunto, “dentre outros. Sobre o edital de apoio 
42 aos NITs da FAPEMIG, “Adélia informou que conversará com o. Marota sobre o projeto | 
43º que foi submetido e aprovado em anos anteriores para que seja submetido neste ano com, 
44 chances. de- aprovação. Esse. edital é para. manutenção dos NITs e contempla no 

* 45 - treinamentos, diárias, inscrições, passagens e bolsistas. Sobre . o edital de Inovação deste 
46 ano, . Adélia informou que pretende-se que o: mesimy seja voltado para 

147. criação/implementação de. startups. Item 3) Apresentação do planéjamento da PPPI 

-48 . para 2017: A apresentação. completa será anexada ao final da ata. Segue um breve - O 

e 

-49 - resumo do planejamento 2017 que foi apresentado pela Prof. à Dulcimara: lançamento da 
50 cartilha cartão pesquisador, curso de redação científica, criação do portal de publicações - 

"51 científicas, capacitação sistema. OIs, criação do manual de normalização de trabalhos 

52 . acadêmicos e. repositório TCC,. atualização “do corpo editorial | da - Revista 
53. Agrogeoambiental, Jornada Científica 2017 que acontecerá em Machado, divulgação. dos 
"54 “ catálogos de pesquisadores e laboratórios do IFSULDEMINAS, OBAP.2017, Regimento. - 
55 do Programa Institucional de Bolsas, calendário para. submissões. de APCNSs, calendário . 

"56 de Iniciação Científica 2017; divulgação do edital de seleção “do mestrado, edital pró- 
57 equipamentos, “edital de inovação. tecnológica, editais de fluxo contínuo 'da- PPPI, 

* 58 -, catálogo. de expertises/portfólio. de tecnologias, polo de inovação em cafeicultura 

= 

59. (participação- no edital PIAGRO). Item 4 “Apresentação 
, 60 Coordenações de Pesquisa. (Campi) 2017: As- apresentações. dos” Coordénadores de. 
“61 - Pesquisa, dos Campi (completa) serão anexadas ào final da ata. Breve resumo do 

no 62º planejamento. Campus Pouso Alegre: capacitação ELITT, “criação incubadora, feira de 

6 inovação, prospecção interna, estruturação dos programas de pós- -graduação, criação de 

- 64 “novos cursos, submissão de APCN; estruturação grupos de pesquisa, capacitação inglês 
65 técnico, editais para fomento de. pesquisa e “outros. Campus. Machado: captação de 

-- 66. recursos, intubadora de- empresas, secretaria de pesquisa, organização: de laboratórios, o o 
67 -realização da jornada. científica. Campus Poços. de Caldas: controte de projetos de. 
68 pesquisa, estimular criação. de grupos de pesquisa,. estabelecer : parcerias, ciclo de. 

- 69: seminários de. pesquisa; parcerias técnicas. e científicas. Campus Inconfidentes: “ 
70. lançamento 'de. edital de fomento interno ,-acómpanhamento. da execução dos projetos 

71. aprovados, formalização de parcerias. Campus Muzambinho: edital de fomento interno, - 

  

72: ' recomposição do NIPE, normas de utilização do veículo do NIPE, “estruturação de 

73 . grupos de” pesquisa. Canipus. Passos: “reformulação de editais internos; divulgação de: 
74 editais externos, capacitação de servidores e alunos; apoio a eventos, busca de projetos: - o 

75. de pesquisa com parceiros. (instituições e empresas). Item. 5) Chamada Universal : o 

“76. FAPEMIG: Prof. José Luiz. informou que foi divulgada pela FAPEMIG a Chamada nº 
O TTS 01/2017 - Demanda Universal, 'o. objetivo do edital é financiar projetos de pesquisa - 

78: científica e tecnológica e dei inovação nas diversas áreas “do. conhecimento, a data limite 
79: para submissão é 20 de. março de 2017, valor financiado Total: R$ 26.000. 000,00 / cada . 
80. proposta: no máximo R$ 60. 000, 00, com prazo de execução de até vinte € quatro meses. 

"81. Prof. José Luiz solicita aos membros da CAPEPI ampla divulgação nos Campi e, 
82 - relembra sobre à: necessidade de captação de recursos - externos. Item. 6) Parceria - 
83 -Mestria e Secretaria de Desenvolvimento de Botelhos: A coordenadora do NÍT, Adélia” . 

84º Oliveira, informou. sobre a parceria com a Mestria € Secretaria de Botelhos. A parceria 
“85 com a empresa Mestria — — Automação é Tecnologia tem como objetivo. levar tecnologia o 

86. - para o agronegócio para' “atender alguma demanda ou necessidade r na 1 cadeia produtiva. A “a 
a
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. J osé Luiz' de “Andrade Rezénde Pere 

“proposta É induisiializar produtôs de. P&D desenvolvidos pelo IF SULDEMINAS, criar 
-em conjunto, como Instituto uma nova solução ou Produto, para esse: mercado, realizar 
-novas conexões com, os formadores. de: opinião e conhecedores dos- processos: do. 

o agronegócio, dentre. outras. Sobre a parceria com a; Secretaria. de desenvolvimento de. 
“Botelhos à mesma será' no formato de-cooperação: técnica, “referente à “Construção da 

. “Casa do Empreendedor”, na cidade. de Botelhos, que: -incentivará 0 empreendedorismo e e 
- a, formação ; de. possíveis . empresários e- empregadores, no município e região. O-. 
“IF SULDEMINAS: participará, com a colaboração de-seus : servidores, principalmente. do, 
“Campus de: Poços: de Caldas, em. palestras e consultorias afins. Item. 7) Fomento | 

-- externo - registrar. nos NIPEs (quantificar): “Prof. José “Luiz. informou. sobre a. 
- necessidade de registrar os. fomentos externos contemplados, para, que- possamos o 
“quantificar. “Sugeriu- -se. esses registros através do. Google drive. Item 8) Jornada 
“Científica 2017: A Jornada Científica em 2017 acontecerá no Campus Machado entre os 
dias 24 e 25 de outubro de 2017.:A Comissão Organizadora: do Campus será responsável 

-pela. organização e realização do. evento. tem: 9) PPCs Campus. Passos . — serão 

O: prof José: Luiz" informou que o -Câmpus Passos 
- protocolou a criação de 06 cursos. de especialização. Os PPCSs serão- encaminhados: “aos 
GTs para: análise e parecer. Os mesmos serão encaminhados via e-mail'aos grupos, € os 
pareceres devem ser” enviados até o dia 15 de imarço à PPPI para. compilação das. 
“informações e envio. aq CEPE para Os demais trâmites. PPC do: Curso de Pós-Graduação 
“em Ensino de Humanidades (GT: Felipe, Ariana e João Marcelo), PPC do Curso de Pós-: 
Graduação em. Mídias e Educação (GT: Rafael e Carolina), PPC do” Curso de Pós-' 
Graduação em Ensino de Matemática (GT: Olímpio e Yuri), PPC do Curso de Pós-. 
Graduação em- Enfermagem: urgência e emergência (GT: Sebastião), PPC do Curso de. 
Pós-Graduação em Tecnologias para desenvolvimento WEB (GT: André é Brígida) e 

- PPC:do- Curso de Pós-Graduação em Gestão Estratégica de: Negócios. (GT. Fernando e 
“ Wanderson). Item 10 Reunião julho (08) — alterar data: .O Prof. José Luiz informou 
“que-a data da segunda reunião no semestre está muito distante, sendo, “assim acertou-se a 
alteração na data..A' próxima reunião da: CAPEPI ficou - agendada para 06: de junho de 
2017. Houve intervalo para: almoço. entrê 11h53min e 13h08min. O Presidente agradeceu - 

- a- presença de todos € declarou. encerrada. a reunião. às: “quinze horas e-quarenta e seis, 
minutos. Eu, Eunice Cristina, layrei a presente Ata, que-após. aprovada, será assinada por 
“mim.e pelo Presidente da Câmara. Alista de presença será anexada. Pouso Alegre, vinte 
e dois de. fevereiro de: “dois mil. e dezesse e. “o 
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