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“Ata da Reunião: da “Câmara! de Pesquisa, 
CEO o * Pós-Graduação e" Inovação do Instituto | s 

Ci ed a oo Federal. de: Educação, . Ciência e. Tecnologia | o 

, do, Sul de Minas Gerais, realizada em 7 de 
- Magço é de 2018. É s 

= o eo . - Ss - Ca [RR 
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“Aos: sete e (7) dias: doi mês “de março o de dois roi é dezoito, com início às oito horas e trinta 
“minutos, - via “webcoriferência (http:/Avebcont?. rnp.br/ifsuldeminas), reuniram-se “os 

: membros] da CAPEPI (Câmara de Pesquisa; Pós- Graduação e Inovação) para Teunião - 

1 
2º 
3 

“4 “ordinária, sob. a Presidência do Pró- Reitor de Pesquisa, Pós- Graduação « e Thovação, Prof. 
5. “José Luiz de Andrade Rezende. Pereira. A. pauta foi encaminhada com antecedência aos — 
6 “membros sendo à seguinte: Informes: Planejamento de, ações da PPPI/2018; Editais: 

| o o 7; Resultado: Edital Bolsas FAPEMIG; Editais de -fluxo: contínuo “da: PPPI (inscrição: 
o 8" eventos; diárias: internacionais; publicação); Edital de Tnovação/Olimpíada de Inovação e. 

9. “Edital Pró- -equipamentos' 2017/18; Editais: de fomento externo com inscrições abertas: 
10 Edital, CAPES/Programa Talentos pará Inovação e Edital Demanda Universal FAPEMIG 
Mo “01/2018: Curso Redação ' Científica (abril / Machado) e Jorriada Científica (novembro/ | 
“12º Muzambinho). Ordem do diá: Item 1) Aprovação da. ata da reunião anterior, Item DB. 
13: “Alteração. de PPC: Gestão: Pós- “Graduação Lato sensu em Informática. ha Educação: 

“44 Item: 3) IF 10 anos: “pitéhs pesquisadores do. IFSULDEMINAS; Item 4) Solicitação 
415 “Campus Passos; cadastramento dos: TCCs no GPPEXx “ e Ttem 5) Solicitação Campus. 
“46: “Muzambinho: avaliação trabalhos pelos. docentes (Jornada) e Pós-graduação-Lato sensu 
“17 paga. Estavam'presentes: José Luiz de. Andrade Rezende: Pereira, Dulcimara. Carvalho" 
18. “Namnetti, José Antônio Dias Gárcia, Wanderson Rodrigues da Silva, Fernando da Silva 

= o “ago “Barbosa; Francisco Felipe Gomes de Souza, “André Delly Veiga, Brígida Monteiró Vilas s 
2. Boas; Leonardo Rubim Reis, “João Marcelo Ribeiro; Lucas A. T. de Rezende, Priscila'M. 
a Nakamura, Juliano” “de Souza Caliari, Rafael Felipe. Coelho Neves, Carolina Mariana - 
22: Moreira, Ronã Rinston A: Mendes, Yuri Vilas Boas Ortigara, Olímpio Gomes: da Silva e 
23 “ Neto e Luis Gustavo Martinez. dos' Santos. Ausência justificada: Sebastião -Mauro:F ilho.. 
“4 . Ausências: Adélia M. Spácek Dantas de Oliveira, Juvêncio Geraldo. dê Moura, Matheus 
“25 - Berto da Silva e Lênió; Oliveira: Prado Júnior. O Presidente agradeceu. a. presença de - 

26. todos, deu boas-viidas aos. novos membros da CAPEPI, a. Prof? Priscila do” Campus - 
o 27; Muzambinho, após, declarou. aberta a reunião: O Prof. José Luiz passou a. palavra para a 

280 Prof? Heloisa, Presidente do Comitê dé Ética. em Pesquisa, que agradeceu : a confiança da 
- 29: Presidência-do Comitê e informou que a primeira reunião ocorreu em fevereiro ea . 

30. próxima está agendada para-15 de março, Informou ainda que está à disposição para o 
= 31 esclarecimentos. sobre os' Procedimentos do comitê-e que: está” agendando uma visita. a. 

32 cada câmpi. “para esclarecimentos e. orientações aos. pesquisadores. Informes: 
o 33 “Planejamento « de ações da PPPI/2018: o Sr: presidente” informou é aos * presentes às. ações: 

4 no - . . : Ei 

| eo o pro . Er 1 Goo : ' Vo 

O



  

. 3a 

“35 
"36 
37. 

“38 
0 39. 
“ao. 
4 
42. 
43. 
44 
45 
46. 

47 
48 
49. 
50 

'54 

55. 
56 

57 
o 58 

59 

60 
“61 
6 
- 63º 
64 
65 
66: 
67 
687 

“695 
To: 
Tm > 

“MB 
74 

“75 

76 
IT. 
78 

“79 

não 80. 

81 
8 

o 83 
BA 

o 85 

Progragiadas pelos sétores ligados « a; Pró- Reitoria de Pesquisa | para 2018. Editais: 

“Resultado Edital. Bolsas FAPEMIG, Editais de fluxo contínuo: da PPPI (inscrição. neo 
“ “eventos, diárias interriacionais .e publicação), Edital de Inovação/Olimpíada de srs 

Inovação e- Pró-equipamentos. 2017/2018/: Foi informado sobre o resultado e a 

http://www. fapemig.br/arquivos/site/chamadas/ abertos/chamada-01-201 S-revisao- final- 
dapp.pdf. Curso. -Redação Científica. (abril / Machado): Sobre o: curso de Redação : 
Científica foi informado que este áno o curso “A Arte da Redação Científica”, ministrado... 
pelo professor Dr. Gilson Volpato- será realizado no - Espaço Sociocultural do Campus 
Machado nos dias 23 e 24 de abril das 8h30 às 17h30. Serão disponibilizadas vagas para. 
servidores e alunos do. Mestrado da instituição. Os interessados devem preéncher o 
formulário de inscrição, até o dia 05 de abiil,-via web com especial atenção aos dados 
fornecidos, pois os certificados de participação serão confeccionados com esses dados é 
não haverá correção “de certificados por: dados digitados errados pelos participantes. 

- Jornada Científica, (novembro/Muzambinho): A Jornada “Científica. ocorrerá -no ... 

Campus Muzambinho” com previsão de, data: “de: “realização. entre - -0s, dias 7. e 8de cc 

novembro de 2018. Será organizada uma reúnião entre a Pró-Reitoria e o Campus para 
“definição de estratégias: e orientações para o evento. Ordem do dia: Item 1) Aprovação o 

da ata dá reunião anterior: A ata da-reunião de 27 de novembro de 201 7 foi aprovada sem - 
Tessalvas. Item 2) Alteração: de PPC: Gestão Pós- “Graduação Lato sensu, em Informática | 

- na Educação: A palavra. for passada. a Prof? Lorena para apresentar as atualizações as 
serem consideras no PPC. Após a apresentação o Prof. José Luiz' pediu aos membros que |. 

Se -manifestassem. Após, o Prof. José Luiz perguntou aos membros “se “alguém tinha 
algumá ressalva. ou questionamento sobré o PPC. para que a Professora pudesse - 
“responder. O “parecer do- Prof. José- Antônio foi favorável a” alteração - com as 
 Tecomendações sugeridas. Após. as orieritações. o, PPC foi aprovado, desde que sejam. 
acatadas as recomendações. O PPC alterado com às recomendações/sugestões deve ser 
enviado à CAPEPI em dois-dias para prosseguimento ; aos demais-trâmites. Item 3) IF10 

anos: pitchs pesquisadores do IFSULDEMINAS: Paraa comemoração dos 10 anos dos 

laboratório utilizado para sua pesquisa, imagens: do: campo experimental (átea de plantio 
“ou de criação de animais, por: exemplo) i imagens dos alunos envolvidos nos trabalhos de. 

: pesquisa, dentre outros. Lembramos também da' importância de colocarmos ao fundo- do 
“logo do IFSULDEMINAS e à Jogo dos 10. .anos dos Institutos pata: evidenciarmos a 
“comemoração. Foi solicitado na reunião que a; ASCOM de cada Campus possa apoiar a 

Eos 

- distribuição das bolsas dos editais da FAPEMIG; for: informado também sobre a abertura 

dos editais de fluxo, contínuo de apoio à publicação e que os mesmos, estão disponíveis o 
para consulta na página da Pró- Reitoria (Edital 28/2018 -- Concessão “de diárias para - 
participação em eventos - científicos internacionais; Edital 27/2018 - Reembolso da 

“inscrição para trabalhos. científicos e Edital 26/2018 - Apoio à Comunicação Científica - - º 
Reembolso da: Taxa-de Revisão, Tradução; Submissão e/ou Publicação). Editais de 

fomento externo com inscrições abertas: Edital CAPES/Programa: Talentos para nos 

“Inovação: e> Edital Demanda Universal FAPEMIG “01/2018: “Sobre o: edital o 

(CAPES/programa Talentos para a Inovação foi informado que as inscrições estão abertas 
eo período. de submissão. das: propostas: é de 06/02/2018 até 15h00: do-dia- 12/03/2018, 
“ink - “para O edital; http: llcapes. gov. br/bolsas/programas- -especiais/programa-talentos- 
para-inovacao; sobre'o Edital Demanda. Universal, Fapemig 01/2018, foi informado que o 

). período de. submissão das propostas ec até 19/03/2018, link do. edital: 
51. 

52. a 

“Institutos “Federais a PPPI propõe que os: pesquisadores: gravem um vídeo, de forma o 
simples e objetiva (pitch) de no máximo I-minuto, contando um breve histórico. do seu. 

: trabalho: como pesquisador no IFSULDEMINAS. Este. relato: pode. incluir à Amagens do 

realização dos vídeos. Deixamos. a critério dos' Campi este contato com a Assessoria de 
“Comunicação local'e a. ASCOM da reitoriá também estará inserida no processo. O que 

: ficou. acordado é é que, Ôs coordenadores dos. NIPEs e/ou coordenadores “de Pesquisa :



vo a at so 

O 86 a enviem o e- «mail a aos à pesquisadores: pára convidá-los a participar deste projeto, recebam . 
Cs o BT Os vídeos (pitches) para que estes possam ser disponibilizados para: visualização | no site e 

88 da Instituição (PPPI) e depois façam a. seleção de 5 deles/campus para que possamos 
0:89: apresentá-los na Jornada Científica. Item 4) Solicitação Campus Passos: cadastramento 

1.» 90 “dos TCCs no GPPEx: Prof. José Luiz informou que foirecebido- ofício do Campus 
“. “91 - Passos solicitando a revisão do artigo 61 da Resolução 117/2016 “O desenvolvimento do. 

92" TCC, independente « da modalidade, deve-ser orientado por professor do programa e Seu 
93 - projeto deverá ser cadastrado no NIPE/GPPEX”. Prof. José, Luiz passou a palavra aos 
94 -- membros para discussão da pauta. O arguinento para a solicitação é que: “tendo em vistix, » 

corso 95. que para f ns de banco de: dados a matricula na disciplina de TCC, bem como aenitrega 
Um * 96. do material nas bibliotecas dos;campi já cumprem esta Junção, uma vez que estatísticas 

O 97 precisas podem ser deduzidas destas : duas fontes, julgamos ser desnecessário, 
98 implicando “em excesso de. burocratização; 0 cadástro. no sistema do GPPEX Ainda 

NR 99". como funções. administrativas e burocráticas, o papel de-coordenador de T CC carrega 
- “100: características “de uma'secr etária e não de um irabalho educativo e formativo (itens VII 

“101... 40 XIV do Art 65 da mesma Resolução); acarretando em desgaste desnecessário 'ao | 
102 trabalho. do professor” Decidiu- -se qué O cadastro se faz necessário devido ao acesso: 
103. “imediato que devemos ter sobre-os dados dos projetos uma vez que a Pró-Reitoria de . 

- 104 - Pesquisa, os Coordenadores de Pesquisa, os NIPEs e -demais. pessoas envolvidas com o 
“105 temano TFSULDEMINAS podem ser cobradas sobre isto. O objeto e o tipo de projeto, o 

e “106 “número deles, 'a participação de discentes, parceria com empresas e- demais dados são: 
107 solicitados. via auditoria ou via relatórios, que são exigidos muitas vezes para. resposta no. 

. 108: mesmo dia. A matrículá na disciplina de TCC e a entrega do material nas bibliotecas dos 
109% campi, ações já realizadas, fornecem dados. mais facilmente" acessíveis. para os 
MO coordenadores e docentes do próprio Cúmpus. Após ponderações ficou acordado: que não.. 

| + dl “haverá alteração na: resolução. Item 5) Solicitação Campus Muzambinho: avaliação 
= . 112 dos trabalhos pelos docentes (Jornada) e. Pós-graduação Lato sensu paga: Prof. José Luiz 

Bo informou que recebemos a demanda, do Campus Muzambinho sobre a criação de” uma. 
114º portaria para que todos.os professores : sejam aváliadores de trabalhos na Jornada eque 
115 caso não, realizem as avaliações sejam. penalizados nos editais de. pesquisa e também 

- 416 uma discussão sobre cobrar-se mensalidades de alguns cursos de Pós-Graduação Lato: | 
= 117 sensuiO prof. José Luiz, colocou o assunto em discussão. Após, ponderações. acordou- -se— o 
- 48. que quanto. aos avaliadores. será feito através. dos NIPEs' “uma: conscientização sobre a : 
“119 - necessidade da ajuda nas diversas avaliações (plataforma e presencial na jornada). Sobre . 
“DO a cobrança: de mensalidade dos cursos de especialização foi criada uma comissão com a . 

- 121º Coordenação do Prof. José Antônio, “que deverá se reunir com os- coordenadores dos” 
1220 “diversos cursos de especialização e trazer uma: proposta para discussão na CAPEPI. O 

o 123 Presidente agradeceu a presença de todos-e. declarou encerrada a reunião às onze horas.e - 
124 - quinze minutos. Eu, Eunice: “Cristina; lavrei a: presente Ata, que. após aprovada; será, 
125 assinada por mim e pelo Presidente da: Câmara: À reunião ocorreu via- webconferência, e. 

“1 126 . neste caso, a presença foi registrada. pela entrada na sala de discussão. Pouso o Alegre, sete. 
127. “de março de dois mil e dezoito. 5 
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    “128 J osé Luiz de Andrade Rezende Pereira e 
“129. Eunice Crista da Silva es 

 




