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Aos vinte 'e sete (27) dias do: mês. de setembro. de dois. mil e :dezissete, com início às oito Y 

- Inovação, Prof. José Luiz de" Andrade Rezende Pereira. A pauta foi. encaminhada com: 

SUAP e Jornada Científica (Campis Machado); Ordem do dia: Item Db Aprovação da 

“Ata da Reunião “da Câmara: de Pesquisa, . 
o “Pós-Graduação e Inovação “do Instituto . o 
e dt" Federal de: Educação, Ciência e Tecnologia 

ano o do Sul de Minas Gerais, realizada em. 21 de ' 

“horas e trinta e seis minutos, via web- conferência (http: lwebconf?. mp. br/ifsuldeminas), 
: “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 e 

antecedência aos membros sendo a seguinte: Infórmes: Orçâmento, Resultados dos . 
- Editais (Pró- “Equipamentos e Inovação), Polo EMBRAPII, Comitê de Ética em Pesquisa | 
(CEP), Capacitação em Inovação (Magalhães), Projeto software IPOM (Magalhães), 
 Pós- graduação: “ProfEPT, Educação, Matemática e Cafeicultura, Extrator: Lattes via | 

“ata da reunião anterior, Item 2):PPCºs de especialização: PPC. Gestão Estratégica de - 
“Negócios: (Campus Três Corações) “e PPC Linguagem, cultura e memória (Campus 

“-Dulcimara Carvalho Nannetti; “Adélia M. Spacek Dantas de Oliveira, José Antônio Dias 
» Garcia, Fernanda Leonardi, “Francisco. Felipe. Gomes. de Souza, André Delly: Veiga, 
"Brigida Monteiro: Vilas Boas, Lucas A.T.de Rezende, Ariana Vieira: Silva, João Marcelo . 
“«Ribeiro, Juvêncio: Geraldo de Moura, “Matheus Berto da Silva, Rafael Felipe: Coelho 
Neves; Carolina Mariana Moreira, Lênio. Oliveirá Prado Júnior, Yuri Vilas Boas Ortigara, ' 
“Olímpio Gomes da. Silva Neto, Luis Gustavo Martinez dos Santos e Sebastião Mauro - 
Filho. Ausências justificadas: - Wanderson Rodrigues da Silva e Fernando da Silva 
Barbosa. Ausências: Leonardo Rubim Reis, Juliano de Souza Caliari e Ronã Rinston A. 

“ Mendes. Participaram. como convidados: André Luis Correa (CEUA), Luciana Maria Voo 
Lopes Mendonça; Márcia Aparecida. de Paiva? e Jocyare. Souza. O Presidente agradeceu. a 

- presença de, todos, informou sobre a reunião via web-conferência: (teste) e deu as boas. 
vindas aos novos membros' da. CAPEPL Em seguida declarou aberta a reunião e fez a 

“apresentação dos-pontos de pauta (irformese. ordem: do dia). Informes: Orçamento: o. 
Prof. José Luiz informou sobre o “orçamento deste ano, sobre a dificuldade 'do repasse da. 

- verba por parte do Ministério da Educação/MEC. e que até o-momento foi repassado o 
somente: oitenta por cento do custeio, e cinquenta. por cento do. capital; Resultados dos. 

: Editais Pró-E uipameútos e Inovação): 
- equipamentos, o Prof. José Lúiz: informou que o resultado foi divulgado. conforme 

. « estabelecido no cronograma « e que os” projetos 1 foram ranqueados | por faixas, porém a. 

    

:h 

Sobre o. resultado do Edital do. pró= 

: Muzambinho), Item 3) NET. - Edital” startups e Item 4) Iniciação Científica: | 
Regulamento. Estavam: preserítes (online): José Luiz de Andráde Rezende Pereira; 

f 

 



  

3a garantia de liberação dos valores para: os projétos aprovados. depende da liberação dos 

"35 - recursos de capital/custeio do orçamento do. IFSULDEMINAS por. parte do MEC. A 

36 medida que -o,- “orçamento” for liberado sérá repassado ao cartão pesquisador + “aos Pad . 

37 - coordenadores dos projetos | aprovados. Sobre o edital de: Inovação o! resultado foi. 

38: divulgado conforme o: cronograma e à liberação: dos-recursos de: custeio (bolsas), foi. 

“39 “repassadá aos campi: Polo EMBRAPII: “Profa, Dulcimara informou que, o- Instituto o. 

40" Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) forum : 

“4. dos quatro institutos: federais credenciados. como polos dei inovação: O anúncio foi feito, 

42. .no dia 6 de setembro pelo. ministro da Educação, Mendonça Filho, em Brasília. Além do: 

43. “IFSULDEMINAS; IEPB, IFS€ e IF Goiano também foram selecionados péla chamada! 

44 “pública da Empresa, Brasileira de Pesquisá e Tnóvação Industrial (Embrapii), responsável. 

—4p pelo desenvolvimento de pesquisas avançadas que atendem demandas reais dó setor: 

e 46. produtivo, construindo uma ponte. entre a academia eo mercado. A seleção dos institutos 

47. federais - para credenciamênto, como polo se deu de forma-rigorosa: Entre 14 cartas de.* 

ne . net A LS 

NE 1d : fe . 
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48 interesse e 12 propostas de. credenciamento. recebidas, nove foram” submetidas à à. análise o o 

“49 o “especializada e cinco visitadas durante, o: processo. o. foco de cada polo de inovação foi: 

“50” - determinado. pelo potencial econômico “da região e pela: capacidade. de gestão dá | 

51 inovação nos institutos. No caso do IFSULDEMINAS,' 'a proposta foi contemplada para | 

52. ,0 Camipus Machado com: foco para à agroindústria do café. O objetivo. da: Embrapii 6. es 

53 “fomentar a cooperação entre instituições de pesquisa tecnológica: ea indústria. Para i isso, | 

- 54. foram: feitós  credenciamentos - de equipes. nessas: instituições. No, nosso caso foram. ” 

55 credenciados alguhs docentes ea partir. de agora será montada uma equipe para trabalhar 

56. no Polo. Será necessário. a dedicação. de todos. Profa. Dulcimara comentou por “último 

coro que estamos colhendo os frutos de um processo : anterior. Comitê de Ética em 'Pesquisa 

(CEP): Profa. Dulcimara agradeceu o empenho. “das Profas.. - Heloísa- e Andréa, do 

sa “Campus. Passos, “que estão na. Coordenação do. Comitê de Ética em Pesquisa no e Ss 

- 60, TFSULDEMINAS. O CEP IFSULDEMINAS foi pré aprovado no. CONEP e-está em vias . 

“61. de inclusão na Platafórma: Brasil: Após liberação é capacitação dos membros 'estáremos - 

“6 “aptos | para “receber os. projetos - para avaliação: e: demais” trâmites, no + “CEP. 

63 “IFSULDEMINAS. -Ca acitação em Inovação (Magalhães : Profa. Dulcimara 

- 84 informou: sobre O curso de capacitação em: Gestão da Propriedade Intelectual que está, 

65: sendo realizado no Campus Machado: O curso. teve cinquenta (50) servidores inscritos. 

. : 66: Prof. José Luiz agradeceu à Adélia e a Duléirara pelo trabalho” na” "condução do acordo ; 

    

“67... para a realização do curso de, capacitação. com o: Magalhães, que tem grande experiência 

“68 na área de Inovação: e: propriedade intelectual: Ressaltoi a importância da- participação 
“69 de todos, e-que após o término: do curso os participantes e: principalmente os membros 
“70. dos ELITTs serão: responsáveis ' “pela disseminação do conhecimento adquirido, e! 
VA multiplicadores do conhecimento transmitido pelo Magalhães. Informou por. fim que ao” 
7 final do curso' será feita uma oficina sobre patentes e a mesma será aberta a todos que E 
“73 queiram participar. Projeto software IPOM (Magalhães): Sobre o desenvolvimento do: 

“TA software o Prof. José Luiz. informou que gerará um registro de: márcça, tem vários campi, 
“IS envolvidos com. docentes. “e alunos que ajudarão - no desenvolvimento. Pós-graduação: 

“76. : ProfEPT, Educação Matemática e-Cafeicultura: “Sobre os programas: "de mestrados o 
77 “Prof. José Luiz informou. qué | fomos, contemplados pelo edital de seleção do ProfEPT, e. 
:78 « que partir de agora o: Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) passa a ser | 

“79. uma das. instituições associadas do programa em: rede: que. é coordenado pelo. IFES. A 
80: proposta foi elaborada em uma ação conjunta: “entre à Pró- Reitoria de Pesquisa, Pós- 
81: -Graduação-e Inovação g:o Campus Poços de Caldas, “com a participação da: professora . 

- 82º Lorena Temponi: Boechat Reis, responsável pela coordenação: do: curso. Com- O 
“83 credenciamento pará a oferta do curso, O IF SULDEMINAS inaugura a segunda. pós- 
84 “graduação Stricto sensu em: nível de. mestrado. Até 30% das aulas do ProfEPT poderão 
85. ; ser. - realizadas 1 nã modalidade a. distância, mas a carga. horária presencial” ocorrerá no 
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curso: terá início em. “2018. O coordenador, de ” pesquisa “de. Poços de Caldas e a: 

Campus Poços dé Caldas. O edital para seleção dós candidatos j já está é em andaimento e oo 

coordenadora do] programa estarão em capacitação no mês de outubro. O prof. José: Luiz 
informou que iserão. encaminhados, ainda neste) ano, “duas. propostas: de novos “cursos : - 
“junto à CAPES. O. “Campus Pouso. Alegre. encaminhará a APCN.- de Educação : 
“Matemática, e o Câmpus: Muzambinho: encaminhará a APCN 'de Cafeicultura com foco“... 
em inovação; a proposta será ousáda e contâmos.com a colaboração do Lucas Teixeira é 
«Ariana Vieira junto, a Priscila Botrel que é a'coordenadora da proposta. Extrator Lattes 
via SUAP: Profa. Dulcimara- infoimou . que. foi firmado” convênio como CNPq para' = 
extração: de dados através. do, SUAP, Será: concedido é acesso ao coordenador do, NIPE e. 

«de pesquisa: de. todos os- campipara consulta. de informações- cadastradas na base de . 
dados. do CV Lattes: e indicadores. de produção. - Foi solicitado: um- curso sobre.o ay 
preenchiménto do. gurrículo Lattes, porém, sém previsão, de realização do” mesmo. CeTs 
Jornada Científica Campus Machado): A palavra foi passada ao Prof. André Delly do 
“Campus | Machado pará as' informações sobre Os preparativos da jornada que acontecerá 
entre os dias-08 e 09 de novembro. O Prof. “André solicitou ajuda de. todos; “para atuarem o... 
como: “avaliadores: presenciais. e principalmente à ajudados NIPEs' pára convocá-los: 

“Foram. 530 trabalhos publicados na Jornada deste ano. Informou por fim que está na fase. 
“final da organização. Profa. “Ariana solicitou a relação detrabalhos (apresentações). para 
“verificar a quantidade de, pessoas para que possa organizar o tr ansporte. André informou e 
que será divulgada a listagem. O feedback-com as dificuldades ea aprendizagem. será - 

  

repassada na próxima reunião. Em 2018 a Jornada” acontecerá em Muzambinho. A seguir. 
o prof. José Luiz passou a palavra. ao, Prof. André Correa, Coordenador do CEUA, para.. 
“orientações e: “recomendações. “Prof. “André informou que. tem. recebido relatos. sobre 

- aulas, trabalhos, pr ojetos fora e dentro da: instituição cóm uso de"animais sem. parecer « e 
autorização. doCEUA, e. que de acordo coma legislação isso não é possível e nem... 
autorizado. - Todos os editais do IFSULDEMINAS : “devem exigir. que. Projetos que 4 

“envolvam: animais tenham parecer favorável do CEUA-para continuidade, para que fique : 
- dentro; da- legislação « e não tenhamos problemas futuros. Prof. “André recomendou ainda. 
que mesmo nos editais de agência de foinento externo, no caso"de utilização de animais, - 
temos que exigir o aval do CEUA: Eembrou. que a responsabilidade da submissão do 
projeto-ao Comitê de: Ética é de responsabilidade do orientador/coordenador do projeto. “ 

- Prof. André informou: que-a: avaliação: pelo comitê não demora mais de trinta dias, em 
média. Para finalizar Prof. André' convidou à todos a conhecer o trabalho realizado pelo | 
CEUA, que 'ele está disponível pára orientações e que a legislação - está ficando mais 

- exigente e que a aprovação do projeto. pelo comité protege os envolvidos. Caso tenham 
dúvidas encaminhem e-mail “ad CEUA. (ceua(difsuldeminas. edu.br. Profa: “Dulcimara 

- lembrou q que os mesmos procedimentos. e orientações valem para o comitê de ética em - 
“pesquisa - CEP. Ordem do dia: Item 1) Aprovação da. ata da reunião anterior: A ata 
“da reunião de. tréze:(13) de junho de dois mile dezessete foi “aprovada sem ressalvas e 
--com abstenção de três (03) membros da CAPEPL.: a 
“PPC Gestão Estratégica: de Negócios ( Campus Três Corações). e PPC Linguasem, . 
cultura e memória Campus Muzambinhó : Foi repassada a palavra: à Profa. Márcia ; o 

“Paivá:que é coordenadora: da proposta de atualização do: Curso de Gestão Estratégica de 
* Negócios para a apresentação - das sugestões - de alterações no PPC, As alterações: 
“sugeridas: atualizam a matriz, curricular com- exclusão/inclusão: de disciplinas, alteração 
“da: nomenclatura do curso; carga horária,” ementas e bibliografias revisadas.. Após 

Kem 2) PPC's de es ecializa     

  

apresentação foi verificado se. “algum membro tinhá “alguma, sugestão, “estas foram: 
- verificar a carga horária e hora-aulá; vetificar as páginas 30,31 e:40 do PPC, revisão . E 
ortográfica e seguir as “norinas. do: Regimento Geral- da pós- graduação (resolução nº 
117/2016). Após as- sugestões o PPC foi aprovado; | desde que sejam acatadas. as . o 
recomendações. o: PPC. alterado com as Tecomendações deve ; ser enviado a CAPEPI para so 

. + e . - A . : o : a Le ' lo , Lo 
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“38 “prosseguimento aos | demáis tiâniites: Dando. s Sequência à palavra foi repassada? à Luciana gui 

“139: Mendonça; do, Campus Muzambinho e: Jocyare Souza que é a: coorderiadora; do. curso: no : 
“40 “Profa. Luciana: informou - que a; “demanda: para, esse:curso, de especialização” veio da 
“ at - Secretariá de Culhira. de: Mifias Geráis e fez útna- bréve âpresentação . dos. objetivos. Após 

E 

142 “foi perguntado aos membros sobré as recomendações, estas foram: “verificar os objetivos. 

“as. gerais e: específicos, oPPC: não está deacordo coimas normas do IFSULDEMINAS. eo; 
“144 :" mesmo deve ser adequado para! uma melhor: qualidade do docuinênto seguindo. às regras 

“145 “estipuladas, “deixar. claro no PPC que a; demanda veio: da Secr etaria de Cultura pois ; não 

“146% “consta esta: “informação e deixar oláro a” parceria coma Secretaria, “principalmente se 
47 “houver recurso envolvido, “Após as sugestões: ficou decido: que à aprovação do mesmo só. E sto 

E -148 será: efetuada após a. aplicação: das. sugestões/orientações. ão. documento. A seguir a, PPC, 

“149 'será “encaminhado para os próximos trâmites. Item 3) NIT: Edital 'startups: A Profa: 
“150 “Dulcimará informou que O edital deste ano: teria aspecto “geral, com: formação: de. espaços: 
151. “imakérs: € apoio”. à criação: de startups,, porém “com'o-corté-no. orçamento: de capital. e: 

152 “redução no custeio, -só:será possível fazer ode startups. Foi feita uma breve explanação. 

    

   

  

153. “sobre o edital, onde foi questionado principalmente: a: questão da: premiação: e solicitado x e pão 
154" “para .aumentar/alterar: os. valores" dos - “Prêmios, - «pedido de - “inclusão “de. termo -de 
“155. “autorização dos: alunos menores e alterar o; “Cronograma. “Foi solicitado apoio: aos. campi.. 

156 À intenção. é que Ó. edital seja lançado. em outubro e) finalizado em março de. 2018. Foi. 

157. solicitado; por fim, que se houver alguma, outra sugestão. Sobre. alteração no edital, a” 
«158» “mesma “deve ser encaminhada à Adélia do. NIT. Profa. Dulcimára- informou. ainda! “que” 

159 “neste: ano "houveram muitos lançamentos. de editais com “fomento externo. “ha“área de: 

  

160 criação é aceleração de startups,. seria interessante. ficar de olho tentar participar: Item E 

BAIANA 4) Inicia 
162: “foi feita: pelos NIPEs ea maioria “das sugestões já foram feitas por e- -mail; porém ficaram - 
“163 alguns | assuntos : para serem. discutidos e “votados; Pois geraram polêmica:, “quanto a 
- 164- “questão. do nível de titulação do orientador o térmo * “ou conforme definido em edital” 

  

“165 - atende? a: solicitação dos câmpi em que. professores: especialistas também” possam = 

166 “orientar; no capítulo: V>vIL foi incluída 'a revista-Eixos- Tech; ainda no capítulo Vo XI 

ão “Científica: Res ulamento: 'A.Prófa. Dulcimara informou que: à discussão j já a n 

“167 foi: decidido pela exclusão: da palavra “voluntário” “do: texto; no. capítulo VL= foro 
“168. " decidido pela exclusão. da palavra * “voluntário” do texto e no item TI = “foi decido pela. 
169. exclusão dos-termos * “monitoria voluntária-ou remunerada”. Por: fim sobre a questão da o 

“170º - Obrigatoriedade da presença do: “orientador na apresentação: de: seu orientado: na Jornada 

E VA “ Científica! permanece conforme: decidido através de votação dos membros da CAPEPI: | 

172" “Todos os itens foram: decididos, pela maioria dos: votos. Outros. assuntos: Foi sugerido. 
“173 pelo: Campus. Machado: que a comissão da normativa docente aceitasse em vez de. 
“74 declarações. de: órientação/coordeniação de projetos, : “uma telação onde constasse' os. 

“175. “prójetos aprovados, nas páginas: da pró- “reitórias, “para simplificar + o: processo, “assim essa. 

“176 “verificação setia. feita pela: própria: “comissão: Prof: José Luiz disse que a comissão 
177 “podéria aceitar o extrato do GPPEx ou a planilha, foi solicitado. então que. o pró- “reitor o Es o 

“178. * verifique coma comissão a possibilidade de aceitar uma dast opções. Foi: informado. que”. 
“179: a planilha com as: relações dos: projetos/orientador aprovados nos editais de fomento 
- 180 . externo” Já constam na página da- PPPI e assim, solicitou- -se que todos ' os NIPES procedaim/ 
“481 “da mesma maneira dando maior: publicidade a estas informações. Sobre.o Polo Embrapii'. 
182: “foi informado que a participação dos demais: campi será em um: segundo momento, agora - 
183. E: atuação. será somente do: campus credenciado edos docentes: cadastrados no. projeto Gois 

. “184 aprovado. O Presidente Agradeceu.a presença de todos: e. declarou encerrada a reunião às 
no 185 "doze “horas e trinta “minutos. -Euy Eunice: Cr ) 

- 186" aprovada. nã próxima reunião, será assinada p. 
   
   

   
im e pelo Presidente da: Câmara. Pouso»: 

“187 Alegre, vinte esete de setembro de dois mil ú : 

88. J osé Luiz de Andíade Rezende Pereira. 

189, - Eunice Cristina da Silva 
  

       

NE 

    

a 

ria, “lavrei a: presente Ata, que: após . do 

   


