
    

“ MINISTÉRIO DA: EDUCAÇÃO | DSTs 
* Secretaria de Educação Profissional“ e Tecnológica indo 

“Instituto Federal de Educação; Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais o 
Av. Vicente Simões, nat Nova: Pouso Alegrê —37553-465 - Pouso AlegreiMG 

- Fone: 885) 3 Fenço 6185/E- mail: - pppiqifsuldemines e edu bro 

mi A Ata da. Reunião da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação es: 
Coe “Inovação. “do Instituto Federal de, Educação; “Ciência e 

Ca - Tecnologia do Sul de. Minas Gerais, realizada -ém 04 “de . 
LR setembro, de 2018. mio : po 

E Em 
s, 

“Ao quarto (4º) did do: mês de setêmbro de dois mil e dezoito, com início às nove horas. e. 
“ dezenove minutos, “na Sala de Reuniões do Prédio “Administrativo do Campus Machado, 
“situado à Rodovia Machado/Paraguaçu, km, 3, bairro: Santo Antônio, cidade de Machado/ Vo 

. “MG, Teuniram-se- os: “membros. da Câmara; de Pesquisa;- Pós- -Graduação e Inovação o 
“ (CAPEPI) “para: reunião ordinária; sob a Presidência da Pró-reitora de Pesquisa, Pós- 
Graduação e Inovação, “Prof. a, Sindynara Ferreira A pauta foi encaminhada com -. 

. antecedência aos membros sendo: a seguinte: Ordem do dia: 1) Aprovação da ata-dá - 
, reunião. de 07 de março: de 2018; 2) Homologação da Resolução 043/2018 que 1 trata do 
“regulamento do PROFEPT do IFSULDEMINAS,; 3)/1N 001/2018: = Institui normas para. 
«aquisição de recursos de TIC em projetos , de pesquisa; 4). IN 002/2018" - Comissão | 

-. Thistitucional de Iniciação. Científica; 5) Regimento: CAPEPI (atualização); s Manual de 
“Normalização de Trabalhos Acadêmicos; 7) Resolução Pós-Graduação (atualização); 8) 
Programa Institucional” de Bolsas: IFSULDEMINAS (PIBO); 09), Autorizações CEP, , 

* CEUA | e- SISGEN para participação. em. editais de pesquisa e publicações; 10) 
; Dificuldades na “avaliação. de projetos fomento. interno. e 11) Alteração do item:IX do 

“ cartão - pesquisador (atendido): Informes: à). SBPC; b) Conecta IF — “Desafios, das. 
Mulheres na Ciência; c) Chamada FINEP (até 04/10); d) Chamada. Universal. CNPq (até : 

“7/09; d) OBAP; e) J ornada Científica; f) Novo Programa Pesquisa: SUAP; g) SisGén; - 
“h) Membro. do Comitê de. Ética em Pesquisa” (CEP) compor à CAPEPI; 1) Inclusão -- 
o membros ELITT cj Forpog, Fortec; Fórum Mineiro e. Reditec.: - Estavam presentes: 
a Sindynara Ferreira, Luciano" Carvalho Pereira, José “Antônio” Dias. Garcia, Wanderson -. e 

Rodrigues da Silva, Marcelo Augusto. dos Reis, Pedro Luiz Costa Carvalho, Brígida 
“Monteiro Vilas: Boas, Leonardo - Rubim. Reis, João Marcelo Ribeiro, Guilherme. 

e Oberlender, “Leandro Gustavo da Silva, “Juliano de Souza: Caliári, Thomé: Simpliciano SO 
“Almeida, Alessandro -de Carlos Borges, Rafael Felipe: Coelho Neves, Bruno Eduardo 

“ Carmelito; Fernando “Carlos Scheffer Machado, Alexandre Fienó da Silva, Luciana. 
“Goulart . Carvalho, : Luciana” Simionátto “Guinese, Belaini Cássia da” Silva, Sebastião 

' Mauro Filho. e Carlos José. dos Santos. Ã Presiderite, Sindynara Ferreira, “agradeceu ao 
presença de todos, deu boas vindas'aos novos membros da-CAPEPI, pediu: que todos se 

-- apresentassem e justifi icou a ausência dos membros Adélia Maria. Spacek ' Dantas de 
Oliveira, Francisco Felipe Gomes de Souza e Carolina Mariana Moreira, em seguida | 

: declarou. aberta a sessão. : "Antes. de iniciar a: ordem ' do. dia a prof. Sirtdynara pediu 
autorização aos membros presentes para'a inclusão: de oito: informes: D Editais. do . 

- Espaço Maker; 2. Pendências. “Cartão - Pesquisador; 3. Editor chefe da, revista 
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Agrogecambienta; 4 4 Modelo de PPC para pós- “graduação: 5 Atualização dos cursos de 

pós-graduação nos sites; 6) Atualização do currículo Lattes; 7) 4% do' NIPE e 8) | 

Capacitação: de servidores, o que foi: aprovado. por unanimidade. Ordem do dia; 1. 

Aprovação da ata da reunião de 07 dé março de 2018: A Prof? 2 Sindynara perguntou - 

se algum membro da CAPEPI gostaria de. sugerir. alguma alteração na ata. Não houve” e 

sugestões e a ata da reúnião de 07 de março: de 2018 foi aprovada: sem ressalvas. 2) 

Homologação da Resolução 043/2018 que trata do regulamento do PROFEPT' do 

IFSULDEMINAS: A Prof. Sindynara- explicou sobre o regimento local do Programa de. 

Pós-Graduação em. Educação Profissional. e Tecnológica. (ProfEPT - “Campus Poços de: . 

Caldas) qué o mesmó foi aprovado - ad referendum através. da resolução 043/2018, é . 

após, homologado na reunião do CONSUP, através da resolução 048/2018: Informou 

“ainda, a título de esclarecimento, quie devemos . seguir O Regulamento do Instituto 

| Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) e o Regulamento 

Local (Resolução 048/2018) pois o IFSULDEMINAS é uma das Instituições Associadas 

ao ProfEPT, que oferta o curso de mestrado profissional em Rede Nacional. 3 IN. 

001/2018 — Institui normas para aquisição de recursos de TIC & em projetos de 

pesquisa: “A Prof? Sindynara. informou a motivação da necessidade de. formalização da 

Instrução Normativa e instruiu que, confórme mencionado no artigo 1º da IN; nas 

aquisições de: materiais/bens de TIC a serem realizadas com recursos dé fomento à | 

pesquisa e “inovação, será exigida: prévia avaliação das unidades/setores de TIC' hos o 

Campi, formalizado por parecer, e o documento deverá ser enviado no momento.em que 

o-pesquisador for: submeter o projeto de pesquisa aos éditais de fomento, e neste caso, 

tórna-se necessário a “atualização dos:editais com as instruções da orientação normativa. 

“Após a explanação foi perguntado aos membros se alguém tinha alguma sugestão. Não : 

“houveram sugestões. A IN-001/2018 foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas. 4) 

IN 002/2018 .- Comissão Institucional de Iniciação Científica: A Prof Sindynara, . 

dando sequência a pauta, apresentou a IN 002/2018 que instituiu o Comitê Institucional 

«do Programa de Bolsas de Iniciação Científica. Informou que o Comitê Institucional de = 

Iniciação Científica que será fesponsável por coordenar , e gerenciar o Programa 

Institucional. - de. Bolsas “de Iniciação “Científica “do IFSULDEMINAS 

(PIBICIFSULDEMINAS), fazendo cumprir as regras das agências ' "de. fomento: 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de | 
Amparo à Pesquisa. do Estado “de Minas Gerais (FAPEMIG) e o Regulamento 

“Institucional do PIBIC/IFSULDEMINAS: (Resolução 073/2017 e suas alterações), eserá. 
constituída por- membros de todos os campilreitoria, titular e “suplente. Esta comissão V 
será composta por membros internos e, externos. Para os membros internos: daremôs.. 
preferência aos coordenadores de: pesquisa para titular, facilitando assim os trâmites. 
Após .a explanação perguntou se algum membro tinha alguma alteração. a indicar. A 
Prof.” Brígida pediu para deixar mais élaro no texto que o Comitê é responsável pelo 

Programá de Bolsas nos, câmpi e reitoria. A sugestão foi “acatada e incluído no” 
“documento - “original. “Após a IN 002/2018 foi aprovada. 5) Regimento CAPEPI 
(atualização): “A Prof? Sindynara informou sobre a necessidade da atualização de alguns 

“pontos .no Regimento da. CAPEPI. - Que: foi enviado por e- -mail. mas ninguém enviou 
considerações. Relatou sobre a retirada de alguns membros que compõe esta Câmara, os 
coordenadores dos ELITTS. “Que os assuntos relacionados ao ELITT serão. discutidos em 
reuniões próprias e posteriormente estes repassarão' ao Núcleo de Inovação Tecnológica 

que os. representará. Relatou sobre quórum mínimo para- início: das reuniões. Após a 
explicação passou a palavra aos membros para sugestões. Os Profs.. “Carlos José: e 

“Sebastião, do: Campus Avançado -Três Corações, solicitaram a inclusão do termo “ 

“GEAPE” no art. 2º. TT. Após consulta aos membros do. ELITT e discussão acertou-se - 
“que os coordenadores dos ELITTs serão membros consultivos, sem presença obrigatória NR 
nas reuniões. Sobre a questão. dos membros discentes acertou-se quec cada Campus deve : 

=
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87 “providenciar a. eleição dos mesmos através de eleições entre “os pares, 'bem como 
88 “indicação. de:sua suplência. (com vigência “de dois. -02- anos). Todas as Tessalvas foram: . e 
89. incluídas 1 no documento original. Após a inclusão das ressalvas o imesmo foi! aprovado e. 

, ot seguirá os trâmites” internos - da. Instituição: (CEPE | e CONSUP): ' 6). Manual de o 
- 91º Normalização de Trabalhos Acadêmicos: A Prof”: Sindynara- apresentou 0 Manual de 
“92 “Norrnalização de. Trabalhos “Acadêmicos. Explicou “que “foi uma “demanda da 
93 “ Coordenação de Bibliotecas: da Instituição: à Coordenadoria. de Publicações no. ano de: 
“94 - dois mil e dezessete: Que os trabalhos. foram “iniciados em dois mil e dezoito, com. uma o 
95 Comissão composta por representantes de todos os Campi e da Reitoria. Informou. que 

Vo 96, todos os campi tiveram. oportunidade. de contribuir para a | “escrita do Manúal. As: 
97 contribuições “foram; então, compiladas em um único documento. é revisadas pela | E 
98. Coordenadora de Bibliotecas. A intenção da comissão: é: que este manual fosse aprovado : - 

= 99.0 quanto” antes, para quem sabe iniciar seu uso, 'no' priméiro semestre de. “dois mil e. 
“100. dezenove: Está é a “segunda, tentativa de - implementação . deste manual. Houve uma, 
“1. “tentativa em dois mil e treze, «que não foi. continuada após a não aprovação pela Camen.. 
102: “Em seguida pediu autorização a todos para convidar para a reunião, a'servidora Monalisa 
103 0 Aparecida: Pereira. Foi autorizado e por meio eletrônico. a mesma ficou a disposição para. 

“104º prestar esclarecimentos é informações acerca do documento.» Muitas. dúvidas. foram. 
: 105. - sanadas. Após discussão e questionamentos sobre a questão: de normalizar os trabalhos e: 

“106 “as. diversas áreas: de conhecimento atendidas pelo IFSULDEMINAS,. sobre. questões o 
1 107, “também relacionadas, com oComitê de Ética em Pesquisa (seres humanos), ficou o. 
108. entendimento * para muitos membros, que "o manual mais ' confunde que. esclarece, 
109. entretanto a maioria: entende. cómo importante. Institucionálmente. Assim decidiu-se. não- 

o 10 aprovaro manual c como está mas constituir um Grupo de Trabalho (GT) para melhorar o 
111 - documento. Este ST tem como iiembros. da CAPEPI: - Marcelo Reis e Wanderson o 

CD: 
Bo 

1 414º todos. Não foi definido prázo mínimo para a entrega do-novo documento porém o novo .   

5. . documento: deve ser apresentado pelo. GT -como pauta da CAPEPL ainda neste “ano 

116; -(2018): 7) Resbdluçã - : ão): A Prof” Sindynara - 

  

o “M7: “informou sobre a necessidade de: atualização da resolução Institucional por conta da: 
418 atualização” na legislação. Antes de “detalhar: sobre as modificações foi levantado a 

119. questão do. apreçamento, que foi norteado em cima. de um parecer do Supremo Tribunal . 
- 120, Federal Sessão Ordinária de 26/04/2017 dando provimento para Recurso Extraordinário 

, e 121 597854, que: autoriza; Instituições Federais” quanto ão “apreçamênto de cursos de pós-. 

“122 * graduação. “Foi relatado | a preocupação “da implantação desta questão: "por todas as - 
123" “circunstâncias 'da: atualidade: Não houve discussão sobre o assunto e por unanimidade, 

124 ficou decidido da retirada. de qualquer menção sobre -a- questão do apreçamento, no 
125. - documento. Esta questão retornará em outro momento, 'quando oportuno, “podendo ser 
126º elaborado um documento à parte, sem alteração da resolução de pós- graduação. “Dando 
127 “sequência, a Presidente explicou : que à resolução CNE/CES número 01. de 06 de abril de 

' 128: 2018 não deixa: claro” a questão do trabalho. de conclusão, de curso (TCC) 'em ser. 
— 129. individual'e que esta CNE revoga a Tesolução CNE/CES. número 01-de 08 de junho . de . 

130: 2007 que deixava explícito e que revogada alguns artigos “da resolução. CNE/CES: 

“131 número -01--de abril. de. 2001, -em que o artigo 11 tratava deste quesito. Se “todos / 
132 concordavam. de: estarmos. partindo da premissa de, que quando 'a Tesolução maior (no 

“o 133," caso CNE/2018), não- define” para a gestão os trâmites ou clareza de; determinados 
134 “processos, deve” a instituição regulamentar, ou seja, como a de 2607 foi: totalmente 
125º revogada e. não. temos : nada, neste sentido, nenhum marco regulatório em. âmbito 
136: nacional, nós: é quem “faremos Os. ajustes. Por. unanimidade houve. posicionamento 
137, positivo quanto ' ao 'entêndimento da - questão. Neste sentido o Núcleo - Docente. : 

“o 188, - Estruturante (NDE) eo Colegiado” do. curso . Serão . -os s, responsáveis Por delimitar este o 
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139" “assunto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Em a deguida foi aberto para os js Membros o 
140. darem sugestões. O prof. Juliano (Passos) solicitou a inclusão do NDE na reformulação e 
441 “atualização dos- PPCs. (artigo. 78" da resolução), | a sugestão foi, “acatada. -Sobre “a 
142 . apresentação do TCC em formato individual ou grupo, a menção deste item. não consta * é 

“143. “ha resoluçãó do. CNE/CES nº 01, de 06 de. abril. de 2018, portanto o texto do regulamento. eo 
144 “foi atualizado: Sobre o artigo 72 da resolução, que versa sobre-a entrega da versão final. 
145 “do TCC, acertou-se-que é necessário formalizar um fluxograma do trâmite para facilitar: 

- 146 o processo é acertou-se retirar qualquer menção ao Manual de Normalização. Após a 
. 147” inclusão das ressalvas no documento; o mesmo foi aprovado é será novamente enviado à | 
148 . todos; ou por e- -mail ou.em outra reunião; para ser “analisado novamente pois. haverá 
149. “mudanças consideráveis, para então ser dado: o prosseguimento aos trâmites intemos 
150.. para aprovação pelo. CEPE e CONSUP. 8). Programa Institucional de Bolsas o 

- 151 IFSULDEMINAS (PIBO): A Prof: à Sindynara apresentou o: Programá. Institucional de 
152. “Bolsas do IFSULDEMINAS (PIBO) e informou" quê “a maioria das sugestões enviadas . H 

= 153 anteriormente. por e- -mail foram acatadas e as que não foram, foi especificado a - 
- 154 “motivação: Foi perguntado se algum: membroó gostaria de : sugerir mais, alguma alteração. 
155. “Não havendo. mais: sugestões a “resolução do PIBO. foi aprovada por “unanimidade 'e 
156. seguirá 'os trâmites de: encaminhamento. "para as “Instâncias competentes. 09). 

157 Autorizações CEP, CEUA e SISGEN para participação em editais de pesquisa e “o 

158 publicações: A Prof.' Sindynara informou sobre a obrigatoriedade de constar em todos . 
- 159 os editais, sejam da reitoria ou dos campi, a comprovação (protocolo), caso necessário, 

o 160 : -da submissão dos projetos aos comitês deética em pesquisa com seres humanos (CEP), 

161 pesquisa com uso de animais (CEUA) e acesso ao patrimônio genético ou conhecimento , 
- 162 | tradicional associado nacional (SISGEN). Todos mefcionaram sobre a importância do . 
“163 “acompanhamento. da questão. Assim houve o entendimento que se faz necessário , 

164 monitorar a entrega da aprovação/parecer das submissões dos projetos. aprovados. Ficou; 
165. decidido por unanimidade que a: comprovação da aprovação do CEP, CEUA e SISGEN 

166 deverá ser anexada junto ao relatório parcial. Para editais” que exigem somente relatório 
"167. final, será nesta etapa o. énvio. destes. 10) Dificuldades na avaliação. de: projetos” de 
= 168 fomento interno: A' Prof? Sindynará passoú a palavra ao. Wanderson, Coordenador de - 

169 Pesquisa do Campus Inconfidentes, que encaminhou a demanda. Wanderson explicou | 
170. sobre a dificuldade no retorno das. avaliações dos projetos de pesquisa de fomento . 
171 interno do Campus; informou. que os projetos são encaminhados para outros dois campi o 

“172º para avaliação pelo pares das áreas dos projetos, porém “muitas vezes 'os: projetos - 
173: retornam sem o Campus conseguir o avaliador, portanto sem'ser avaliado e nestes casos, 

o 174 sem tempo hábil para. correr atrás. de avaliadores externos ao IFSULDEMINAS. “A. “o 
- 175 . sugestão do coordenador para. “solução desta questão foi a criação de umá lista com 
176 “avaliadores. de todos os campi, com às áreas de-átuação do avaliador e, em caso de 
177 . necessidade utilizar a lista de avaliadores externos da Rede Federal, estipulando-se prazo 

178: . para devolução do parecer da avaliação conforme calendário dos editais. Lembrou-se aos 
179 presentes que, conforme consta nos editais de bolsas de iniciação. científica e editais: 

“180 “internos; todos orientadores/coordenadores “que.são contemplados em. projetos devem ser | 
181. avaliadores quando convocados, portanto eles devem ser convocados para avaliar os 
182 projetos. Que o envio dos projetos.aos avaliadores poderá acontecer diretamente do Nipe. . 

-183' “solicitante ao “avaliador, não precisando ser enviado ao Nipe. do: Campus do avaliador. -. 
, 184 Também: foi: mencionado. para. que haja uma padronização nas declarações dos 
“185 - avaliadores e solicitado para não colocar o nome do projeto avaliado para “garantir a: 

186. avaliação cega pelos. pares, uma vez que esta! declaração é colocada como Comprovação: 
187  em-vários locais (normativa docente, lattes, entre outros). Acordou-se por.fim que cada 
188 . campi/reitoria. fará sua lista com 0.nome de avaliadores, a qual poderá ser utilizada por. o 

189 todos. Acordou-se aifda um modelo unificado de declaração pata os avaliadores, modelo o 

190 " este que. s será enviado 1 no e- mail da CAPERL, Também, que será enviado. um convite para -
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“1 Alicração 
"a prof. * Sindynara comunicou que o . 

-pedido : do. Prof: Juliano. -(Passos) foi atendido é e-o. formulário com. a: alteração Já: foi” 
“atualizado. no site da; “PPPL Como foi uma “pequena. alteração, sem, modificação. Eai 
“estrutural, não houve a necessidade de discussão. Informes: a) SBPCÍ Foi. “informado: - 
que o TESULDEMINAS: patticipou “da 70". Edição. da Reunião “Anual da. Sociedade 
Brasileira de Pesquisa- “para -àa Ciência (SBPC), que, ocorreu. no fim: do mês de julho na 
Universidade ; Federal: de Alagoas, em Maceió e que enviamos um representante de 

a projeto: dei inovação: 'desênvolvido pelo IF SULDEMINAS. O projeto “foi um protótipo .d de o 
equipamento: de laser. scanner; desenvolvido por estudantes. do Curso de Engenharia de” ar 
. Agrimênsira. e Cartográfica do Campus : Inconfidentes orientados pelo Prof, Mosar Faria = 
Botelho. Todas as despesas foram | pagas pelo MEC, e teve também o. apoio do Campus: º 
Inconfidentes - -quanto , ao: translado , ao “aeróporto: b) Conecta IF:- Desafios das 

  

participou do: desafio - "Meninas: na Ciência" e representou o instituto no: Conecta: IF: 
“2018, tealizado, em, Brasília' (DF): A. estudante: está no quinto. período do curso de 

a Inconfidentes . e outra “de. Muzambinho. : “e) Jornada Científica: 

Educação - Profissional, . Cientifica - e: "Tecnológica, “evento: organizado. pelo, Instituto 
Federal de. Brasília (TFB), «entre; os dias: 6 e 10 de agosto, “com. as: “despesas . de - 
hospedagem) e. passagem: aérea pagas, pelo, TFB (CNPq é MEC) € que Contou também da. a 
colaboração. do Campus: Muzambinho com.o translado da aluna. até o. aeroporto. (ida [a 
volta): e alguns: brindes que. foram levados. AS «despesa. com: alimentação ; a discente” 
“conseguir através do edital. do EVACEE, elaborado; pela PROEX. A: indicação da aluna 
foi realizada pela PPPI pelas diversas: atividades da aluna dentro dá Instituição, como a- 
participação: na OBAP, TESO, editais, entre outros, 6) Châmada-FINEP. (até. 04/10): A 
Prof” Sindynara | informoy “sobre 'a Chamada Pública. MCTIC/FINEP/CT- INFRA — 
Campi Universitários. Regionais e Novas Universidades, - número 02/2018; está. com: 
"inscrições" abertas até 04/ 10.:A Prof. à “informou que, mesmo. a chamada a princípio | 
mencione que é. destinada à à Universidades e que não podem se inscrever instituições que 

“Mulheres na. Ciência: A Prof.” Sindynara' “informou | que a estudante. de. Medicina: . no 
205. .: Veterinária do: Campus. Muzambinho do IFSULDEMINAS, Shéron Luma de Oliveira, 

206 

“o 208: 
209". 

f 

já! tenham. sido contempladas em- chamadas públicas no âmbito do CT- INFRA, devemos: - 

- problemas” téchicos com o FINEP, no, momento do envio da proposta, “mas que por) fim, a, 
proposta foi submétida, e esperamos. ser contemplados. “A propósta: encaminhada * visou. 
contemplar equipamentos: para. o Espaço: Maker e: estruturar o ProfEPT. d). Chamada 
Universal CNP, .     (até 17/09) : Sobre a: Chamada. Universal- CNPg;, á. Prof. a Sindynara 

manifestou interesse para participar - “da. fase: presencial. Informou que. 02 equipes do: 

-Sobre' a J ornada . 

  

- Científica a Prof? Sindynará informou que foram. submetidos. 955. trabalhos. na: 
plataforma « e que c os, mesmos. s ainda estavam.em Processo, ide e seleção. Que é é bom ficarmos - 

: tentar. submeter: um projeto, pois no Fórum: de Pró- reitores (Forpog): está sendo discutido o 
esse assunto e tentando diálogo « com o FINEP: “Então Caso exista alguma possibilidade, já E 

: teríamos algum: projeto pronto: para: submissão. o Prof. Rafael manifestou: interesse em 
enviar proposta « e informou que, “caso algum Campis tenha. interesse em participar, que 
“entre, em, contato com ele,; A Prof. Sindynara. apróveitou pata: informar que 0 Campus. 
Poços . de Caldas submeteu. um: “projeto” para a Chamada". Pública MCTIC/FINEP/CT- o 

- 229 “INFRA 04/2018, sob a, coordenação do Prof. Rafael: Neves. Informou ainda que houve 
o 230": 

“2310 
à 232) 

283 
“234 informou « que as inscrições estão. abertas até 17/09, pediu. ainda pára. divulgar nos campi. * 

- d) OBAP: Sobre a. OBAP foi informado que: este ano à edição será realizada no' Campus a 
- Bambuí do IFMG entré-os dias 14:a:16. de: setembro de-2018. Forám inscritas 703 — . 
equipes de. 25 “estados : e “outros 2- países, Angola e. Portugal, “sendo que” Angola 

Medicina. Veterinária e foi uma das. participantes do. projeto que contou com” ao im 
9 representação decada uma. das: 41º instituições. que : “compõem a Rede Federal de. 

“210 * 
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tram nao 

atentos. “para a logística do Campus para o evento. . Em seguida passou a palavra ao prof. - “o 

- Guilherme (Muzambinho).' O mesmo relatou que alguns. trabalhos-foram submetidos em "| 

“duplicidade ou com erros e ele calcula que o número final é entre-560 trabalhos. Que . 
logo “será “disponibilizado formulário: das inscrições. de' participação no evento para já 

pensarmos na logística dos alunos e professores. Que-o Prof. João Matcelo em conjunto. - 

apresentações. Serão oferecidas -fodas as. refeições. Finalizando relatou sobre a 

, possibilidade. de alteração . do formato da publicação, de resumo. expandido para resumo | 

“simples. Alguns membros concordáram com estaideià. Acordou- -se entre Os presentes c de. 

“ser realizado. um estuido - sobre a possibilidade quanto a mudança - «de resumos para a” 

Jornada Científica e Tecnológica e. Simpósio de Pós- Graduação. Outro ponto deliberado 

coma “Ascom de Muzambinho. disponibilizarão. o- mapa do” Campus com os' locais das - 

e sobre informar aos- participantes. de' como: lançar estes resumos na' plataforma Lattes, 

“pois muitos. por engano; os. “Jançam como resumo completo mas é resumo expandido: S: 

. Este estudo será: realizado pela PPPI e enviado aos membros para. -análise. Quanto às 

: “instruções do Laites; será enviado uni e-mail no. último dia da, Jornada pela Comissão 

- Organizadora” com. uma orientação. f) Novo Programa Pesquisa. SUAP: , A: Prof? 

-Sindynara | informou que a PPPI está: realizando testes no programa é SUAP Pesquisa do 

IFRN- Espera-se que em breve, 0 mesmo esteja dispohível para vtilização E se possível A, 

“capacitação | “dos usuários. O. GPPEx infelizmente já não nos atendg' e não: -suporta as 

diversas ' alterações sugeridas. Assim que tivermós mais informações, ” “elas serão 

retransmitidas. g)-SisGen: A. Prof. à Sindynara. informou que:fez uma reúnião com todos. . 

-os DDEs/DEPES juntamente com os Coordenadores de Pesquisa sobre o assunto. Foi. 
enviado um Informe da PPPI: para: o E-mail de todos. Foi criado um link no site da PPPI 

- para o Sisgen. Relatoú que qualquer pesquisa. que acessou de alguma forma o patrimônio - 
- genético” nacional “e/ou o conhecimento tradicional - associado tem 'que fazer o 
“cadastramento na plataforma. Que no início pensava-se que. deveriam ser cadastrados; Do 
somente as pesquisas que geraram algum produto/patente, mas. conversando em reuniões 
com outros ptró- reitores, os entendimento é para ser cadastrado qualquer : acesso, mesmo - 

por exemplo “comparação. de cultivares”: Que o prazo é até 06 de novembro de 2018. 

Que sempre está relatando em reuniões envolvendo os pró” “reitores, a nécessidade de 
capacitação sobre o assunto. Pediu mais: “uma vez, à. colaboração ativa. dos coordenadores 

de pesquisa no. auxílio aos servidores: para o “cadastramento. no sistema. h): Membro do 
“Comitê de Ética em Pesquisa. CEP “compor à. CAPEPI; Sobre a solicitação do 

| Campus Passos-da participação de-um membro do Comitê de- Ética em Pesquisa como - 

membro da CAPEPL foi discutido: -Por unanimidade ficou decidido que não é necessário 
a inclusão -como-membro e que eles serão convidados quando necessário. i) Inclusão 

  

membros ELITT: O. Campus Passos solicitou inclusão. de membro no ELITT de =
 

Passos: “Após explanação da motivação do pedido por parte do Prof. Juliano O mesmo foi | 

Marco Legal. Que- o início desta ação: será - do retorno da Coordenadora do NIT. D 
Forpos, Fortec, Fórum. Mineiro e Reditec: ' À Prof”. Sindynara- informou que 

rege, principalmente: o novo-marco legal; além: do: SisGen. Lembrou que precisamos 

"a aprovado, por unanimidade, a inclusão de mais um membro, no, ELTTT” do “Campus e 

Passos: A Prof. Sindynara- aproveitou para “informar que “tanto o Regimento do NIT' 
“como do ELITT deverão pássar por tevisão € atualização devido à legislação do Novo - 

participou no-mês de ágosto. das reuniões do Forpog, Fortec e Fórum Miheiro e informou -, 
que o assunto mais discutido nos fóruns foi a questão da inovação e a, legislação. quea 

atualizar nósso regimento € “documentosdo NIT. “Informou por: “fim, que participará da - 

. Reditec “que acontecerá entre os “dias: 10: e 14 “de. setembro: de 2018: “Informes 

adicionados: 1): Editais do Espaço Maker: sobre os editais de Espaço: Maker (91/2017 
e” 42/2018). a prof. Sindynara: informou. que já houve à “descentralização financeira. . 
Aproveitou para. informar | que. para o “edital de: Inovação (72/2018). também - foi o E 

: descentralizado c O Fecurso. >. Agora sc será realizado O levantamento Sobre. a à questão do artigo. o 
Ma 

a, = ao posa : UNO E ao



    
295: ar “dos editais: que “consta: que: o: Campus que tiver. “maior número: “de servidores 

: 296 “certificados. pelo. Curso Geral de- Propriedade. Intelectual :-, DLIOIPBR, a distância, - 
no “297 - receberá-o “dobro, do valor disponibilizado” -para: cada Campus. Este” récurso extra será- | 
o dei, - 298: “disponibilizado, a posteriori, ássim que os servidores finalizem, O curso e comprovem | o 
CT 299 suas participações. “Neste sentido a: PPPÍ. irá enviar um e- -mail solicitando. estas * 
Ra 300" -comprovações pará: finálização- deste item do. edital. Entretanto ressaltou também- a 

301: - importância: de buscar. fomentos externos. Conistantemente a. PPPI-está enviado no e-mail: 
“302º: dos Nipes, Coordenadores. de Pesquisa, Elitts; alguns editais, chamadas e infoimações:- 

it, 303. para darem publicidade. no: Campus. Também “por via não: institucional, -ho «caso, 
| 304; ; whatsApp. E importante “buscarmos diferentes. formas de recursos em terhpos. difícis. D 

305. Pendências Cartão Pesquisador: a. prof? à Sindyniara: relatou que as pendências de 
| 306 relatórios do: Cartão Pesquisador é uma preocupação desde que assumiu a Pró-reitoria. - : o“ 
a E “307. “ Que no, dia 21/08 entregou aos Diretores Geráis.no Colégio. de, Dirigente, um documento 

: : 308: “coma. listagem. dos servidores.-com “pendência , e hoje, nesta reunião, “replicará.. o “ 
“309: “documento aos Coordenadores de Pesquisa: Neste: sentido. à PPPI. vem! pedir ajuda a. 

      

    er 310: todos que estão no; Campus Diretores Coordenadores NIPE 
o BO g data o. cr BID -pesiisador não consiga. fazer; o mesmo: estará sujeito aos” dizeres do “regulamento do ER 

313 cartão . e: “que nós. também - estamos sujeitos às âuditorias podendo nos: “deparar. com : É 
. 314: sanções “pesadas. o: coordenador Wanderson solicitou a palavra e mencionou - que 

“315 “ajudaria se o: setor responsável da PPPI enviasse aos- “coordenadores dos' projetos o. 
“316 feedback da prestação de contas, dizendo se foi aprovado ou reprovado, -e-no caso de. 
317 “reprovação, “indicar o motivo. A prof? Sindynara infórmou que'o, pedido será acatado,” 

Na 318º que será. emitido, a partir de agora o. Tetorno quanto da prestação: de contas: do cartão * 
Cc 319 pesquisador. 3) Editor chefe da. revista: Agrogeoambiental:' -a prof. Sindynara 

, 320 * infórmou que - “não: houveram. “inscrições pará. o . Editor-Chefe . da Revista . 
Vs “32 “ Agrogeoambiental.. Assim a. PPPI. indicou. o prof. do Campus. Inconfidentes, - Miguel 

oo no e “322 “Angel Isaac Toledo del Pino e informou que ele iniciará a partir do: dia 06/09/2018. 4 
a Ja o! 323 Modelo de PPC para! Pós-graduação: a prof. Sindynara i informou que temos. cursos de 
a 24 pós- “graduação | ativos desde 2010 e que. alguns PPCs necessitam de atualização. Cada 
o Vc “325 - Campús-faz a inclusão de itens: conforme. acredita ser necessário. Explicou-que os PPCs ia 
no “326 de graduação j já apresentam, uma formatação semelhante: entre si e que seria interessante : 

327 “um, modelo “padrão para a pós- -graduação. Lato sensu também; com os itens. que julgarmos | 
328 “necessário para respaldar o curso. “Todos: os “presentes concordaram. com. o-colocado. 

o 329. Assim 6 “Coordenador de. Pós- Graduação; prof. José. Antônio, ficou. responsável por 
| “e? «330 esboçar um modelo, juntamente com os, coordénadores, de pós- graduação, servidores este - 

331 “que estão diretamente trabalhando no Curso, para- que possam. dar sugestões -e em. 
"332 “seguida, deverá levar este documento, para aprovação na CAPEPI. A partir, de sua | 
333. “apróvação, foi consenso - entre. “todos os. PPCs que. passar: pela CAPEPL. seja ele” 
334 “tramitando. ara atualiza ão/reformulação "ou: novo, - deverá seguir . o “modelo.: 5) | 
335. Atualização. dos cursos “de pós-graduação nos sites: à prof. Sindynara relatou que se 

so 3360 fazi hecessário uma. padronização nos sites dos Campi: sobre. os cursos de pós-graduação. 
0 337. “Depois de uma breve discussão sobre: deixar ou.não os cursos. inativos (sem: turma) nos-: 

338 . sites, houve: o consenso dos. membros” em: manter o-nome no. site, de todes os cursos - 
339 - (ativos e inativos). -com a separação: devida. Assim. o Coordenador. de Pós-Graduação 
340º entrará- em. contato com .os DDEs/DEPEs dos Campi. para: solicitar esta “atualização e” 
-341 acompanhará. á- ação.. 6) Atualização. do currículo: Laítes:'a prof. Sindynara relatou. os 
342 “ quanto é importante a atualização do currículo Lattes dos servidores. “Assim solicitou aos 

Co 343. membros da CAPEPI:a ajuda, na conscientização do assunto para os, servidores.. -Após 
io o BM discussão foi aprovado pôr todos, a inclusão nos editais Cam Zi e reitoria a: solicita ão . 

ps São Í Proj 
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descentralização dos 4% do orçamento do Câmpus -ao NIPE. Em seguida foi proposto “o 

um GT para estudar: melhor o assunto; sendo- este compósto pelos membros João 

Marcelo: e Guilherme : (Muzambinho), Pedro (Machado) “e Juliano (Passos). 8). 

Capacitação de servidores: a prof. Sindynara relatou que houve uma consulta a todos: 

os servidores, sendo: o ambiente, “amostral o IFSULDEMINAS: Que tivemos 257. 

“respostas. Destas 64% eram servidores técnicos administrativos. Que 40,9% do todo. . 

“estão pleiteando, imestrado; 47% doutorado,-8 2% pós- «doutorado. Os níveis de graduação 

e especialização não foram significativos. Hiformou-que a PPPI está. “correndo atrás de. 

parcerias e convênios pará atender as demandas. Encerrando a pauta” “do.dia foi aberta a 

palavra para todos-os representantes. Não tiveram: manifestações. Houve intervalo para 

- almoço” ocorrido entre. 12hI5Smin e 13h. Não havendo nada -a mais a tratar; -a Sra. 

- Presidente agradeceu a presença de “todos e declarou encerrada a reunião às quatorze 

horas e quinze minutos e eu, Eunice Cristina da Silva, lavrei a presente ata, que após lida 

segué aprovada e assinada por mim é pela residente da Câimara. A. lista de presença será 

anexada. Machado/MG, quatr de setembr, de dois mil e dezoito. 

- Sindynara Ferréira | Bpco, mpi) º 

Eunice Cristind da Silva 
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