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ado 
nO . “o e o E : : í : no 

É “ Ata da Reunião da- Câmara de Pesquisa, Pós- “o 
Graduação e Inovação do Instituto Federal de o 

/ Cs o . o us “.. Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 
Õ o o Gerais, realizada em 01 de novembro de 2019. A 

dos 

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, com início às s déz horas e transmitida via 
-webconferência (https: [lconferenciaweb. tip. brivebconf/sindynara-ferreira), reuniram-se os. membros 
da Câmara de Pesquisa, Pós- -Graduação e Inovação (CAPEPTN) para reunião ordinária, sob a Presidência 

“da Pró-reitora de Pesquisa, Pós- -Graduação ' e Inovação, Prof”. Sindynara Ferreira. A pauta foi, 
encaminhada com antecedência aos membros sendo a seguinte ordem.do dia: 1 Aprovação da ata da . 

“reunião -do dia 07/10/2019; 2) Aprovação da ata da reunião “do dia 09/10/2019; 3) Reformulação . o 
do PPC de Especialização: em Mídias e Educação do Campus Passos (GT Campus: Avançado Três ' | 

A Corações); 4) Reformulação do PPC de Especialização em Tecnologias para Desenvolvimento . 
- Web do: Campus Passos (GT' Campus. Avançado Carmo de Minas);:.5) Expedientes. “Estavam o 
presentes: online. na webconferência: Sindynara. Ferreira (Pró- Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação); “Adélia. Maria Spacek Dantas -de Oliveira (Coordenadora do; Núcleo de Inovação 

“ Tecnológica); Carlos José dos Santos. (Coordenador de Pesquisa do Campus Avariçado Três Corações); - 
"- Belami Cássia da Silva (Coordenadora de Pesquisa Campus Avançado Carmo de' Minas); Maria Cecília -- 

Rodrigues Simões (Coordenadora de Pesquisa do Campus Pouso Alegre); Maria Josiane Ferreira 
- Gomes (NIPE Campiis Pouso Alegre); 'Guilherme: Oberlender (Coordenador de Pesquisa do- Campus 
E Muzambinho); Thomé: Simpliciano Almeida (NIPE do: Campus Passos); Wanderson. Rodrigues da 

- Silva (Coordenador de Pesquisa do Campus Inconfidentes); Rafael Felipe Coelho Neves (Coordenador 
“- dé Pesquisa. do Campus Poços de Caldas);: Letícia Gomes 'de Morais Amaral: (Coordenadora: de 
“- Pesquisa: do Campus Machado). “Também estavam. presentes os(a). coordenadores(a) dos- projetos -. 

pedagógicos de curo, em: análise, Diogo Rógora Kawano e Janaína Faustino Leite, ambos do Campus 
- Passos e. representado o prof, Marcelo Augusto'dos Reis (NIPE Campus Inconfidentes) o. prof. Miguel -: 
- Angel Isaac Toledo Del -Pino.. A Presidente, Sindynara Ferreira, agradeceu a presença: de todos, | 
justificou a ausência de Brígida Monteiro Vilas Boas (NIPE do Campus Machado); Donizéti Leandro 
de Souza (Representante do GEAPE); Leandro Gustavo da Silva-(NIPE do Campus: Muzambinho); 
Juliano de Souza -Caliari (Coordenador de Pesquisa dó. Campus Passos); Carolina Mariane Moreira . 
(NIPE do Coimpus Poços de Caldas) e em seguida declarou aberta a reunião informando aos membros: 
presentes, que quem quiser se manifestar durante a: reunião deve somente solicitar a palavra. Inicióu a 

- ordem do dia: 1) Aprovação da ata da'reunião do dia “07/10/2019, a professora Sindynara perguntou .. 
-- se alguém gostaria de dar sugestões quanto aos “dizeres na ata. Não houve manifestação. Aata da, 
- reunião de 07/10/2019 foi aprovada. por unanimidade. Em, seguida passou-se para o segundo item de -.. 

“ pauta, 2 “Aprovação da ata da. reunião. do dia 09/10/2019, a professora Sindynara perguntou se 
“alguém gostaria de dar s Sugestões quanto aos dizeres na ata. o houve manifestação. A ata da reunião 

 



46 de 09/10/2019 foi aprovada por unanimidade, Na sequência passou para o terceiro item de pauta, .3) Lo 
47. Reformulação . do PPC de Especialização em Mídias e: Educação do Campus Passos a prof. 
48  Sindynara explicou que o GT da CAPEPI responsável pela análise foi do. Campus Avançado Três 

-49" Corações e em seguida passou a palavra para o'coordenador Diogo que explicou que todos os pontos | 
50 foram acatados especialmente itens de correções e retificações quanto a cargas horárias. Que a sugestão 
51: quanto ao -número de vagas, pensando em uma forma alternativa de. orientação, chegou-se a uma 

- 52 - conclusão dé orientadores convidados, assim não ficará restrito aos coordenadores do curso. Também 
-53 . sobre o formato do TCC deliberou-se para a forma de artigo científico e que-deixará mais claro no PPC 

= 4 o fato: Em- seguida a palavra foi áberta aos membros e não” havendo considerações foi aberta a votação. - | 
55. Com 09 (nove) votos. favoráveis, 00 (zero) contrários e 01 (uma) abstenção o PPC de 
-56" Especialização em Mídias e Educação do Campus Passos segué aprovado. A prof'. Sindynara 
57 explicou que até o dia 04/11 na parte da manhã deverá ser enviado o PPC com as correções bem. como 

“58 0 histórico de alterações: devidamente assinado, agradeceu ' ao coordenador é do GT. Na sequência | 
59 - passouparaa o: próximo item de pauta, 4) Reformulação do PPC de Especialização em T ecnologias 

"60 para Desenvolvimento Web, do Campus Passos, a prof”. Sindynara explicou que o GT da CAPEPI 
61 responsável pela análise foi do Campus Avançado Carmo de Minas e passou a palavra para a . 
62º coordenadora Janaína que. relatou que a- principal modificação foi na nomenclatura do curso e. 

- 63 - perguntou se deveria fazer as outras correções. Foi repassada a palavra para a prof. Belami que relatou - 
-64 que as considerações, “além: da modificação do: nome do curso, são pertinentes para acrescentar ao 

= 65º > projeto pedagógico. A: prof - Sindynara relatou que quando o PPC é enviado aos GTs os mesmos 
- 66 . possueni liberdade para revisar o documento no todo,-e não somente ao proposto no histórico de | 
67 alterações, e que isto vale não somente para CAPEPI, mas também em outras câmaras. Na sequência a 
68 | coordenadora Janaína relatou que serão acatadas as considerações. Foi aberta a palavra aos mémbros 

— 69 presentes e não havendo considerações passou-se. para votação. Com 07 (sete) votos favoráveis, . 00 
“70. (zero) contrários e 03: (três) abstenções o PPC de Especialização em Tecnologias para 
-71 Desenvolvimento Web do Campus Passos segue aprovado. A prof”. Sindynara explicou que até o dia - 
72: 04/11 na parte da manhã deverá ser enviado o PPC com. as correções bem como o histórico de 
73... alterações devidamente: assinado, agradeceu a coordenadorá e ao GT. Na sequência passou-se para o 
74 . item 5. Expedientes: a prof”. Sindynará passou a palavra para o Coordenador de Pesquisa do Campus 
75. Poços de Caldas, Rafael Neves, pata relatar sobre os levantamentos. que foram realizados. a) Rafael 
76 relatou que à equipe do Campus Poços de Caldas fez levantamentos com os egressos com relação às: 
77 atividades de esportes; ' pesquisa e extensão. Todas, as atividades complementares mostraram-se ç 
78 “relevantes quanto a permanência e êxito, sendo que os alunos envolvidos com pesquisa destacaram-se 
79º * particularmente, uma vez que apenas cerca de 3% evadiram. A prof. Sindynara agradeceu e disse da 

- 80- importância: destes monitoramentos: e que seria “interessante que todos os Campi fizessem estes 
81 levantamentos. Em seguida a profº-Sindynara relatou alguns informes, sendo: b) Informar que a 

- 82 “Jornada Científica e Tecnológica, Simpósio de Pós-Graduação e Mostra Tecnológica do ano de 2020 
83 será realizada no Campus Poços de Caldas; c) que em 2020 o Desafio Maker acontecerá no Campus ' 

“84 Pouso Alegre e em 2021 será no Campus Avançado: Carmo de Minas — e que estas deliberações foram a 
- 85 > realizadas nó Colégio de Dirigentes; d) que teremos um evento em parceria com o Sebrae, nosdias 

— 86 30/ 4 e 01/12 no Campus Muzambinho — solicitando: ampla divulgação nos Campi para propiciar a .-.. 
87 “participação . de todos; e) Comentou e solicitar apoio -a todos quanto .à Semana Global de 

- 88 Empreendedorismo que acontece no.-mês de novembro ém todos os Campi; f) que um e-mail. foi 
- 89. “enviado aos Campi solicitando informações sobre projetos que envolvam: inteligência artificial, para 
| 90. uma possível apresentação no Hub Inovação, em dezembro/2019, em parceria com o Governo de 

91' - Minas; g) agradeceu o apoio desta Câmara quanto a aprovação dos editais e projetos para fomento de 
“92 bolsas patao Espaço Maker bem como para a Incubadora —'o que foi validado pela maioria, via e-mail: 

93. h informou que para. atender as demandas do Espaço Maker a PPPI/NIT lançará um edital. para 
94 fomento - — custeio — via cartão. pesquisador; ô reforçou : sobre o Edital da a FAPEMIG — Hélice. Tríplice 

 



- Alegre/MG, um (0 1) de noYembro de dois mil e dezenove. 
Sindynara Ferreira Emb. ss AVN ni 

N 

“ 

para divulgarem melhor nós Campi, o-prazo é até 04/11 é até agóra não temos propostas a serem 
* enviadas; j) agradeceu aos Campi que conseguiram cadastrar atividades na 16º Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; k): 

- informou que no dia 27/11. acontecerá dois eventos aconiecendo no Campus Machado, na parte da 
manhã será uma conversa com a CooperRita para firmarmos parceria, à tarde. com o Governo de Minas. 

“para disseminação da metodologia de Zoneamento Ambiental é Produtivo — uma palestra seguida de 
reunião fechada — assim foi reforçado a-importância da participação de todos. Finalizando os informes o 
mas dentro do item expediente, a profº Sindynara relatou necessitar de duas deliberações: 1) que a 
Resolução-14/2016 que trata dos Grupos de Estudos e Pesquisa já foi aprovada pela CAPEPI e CEPE, 
entretanto a PROEN/PROEX/PPPI está analisando a possibilidade de incentivar os Grupo Assistidó de | " Pesquisa e Extensão (GAPE) para todos os Campi, e foi levantado a hipótese de adicioná-los dentro 

"desta resolução, — assim necessito da aprovação para tal ação, se couber, bem como.a autorização para - não mais tramitar a reformulação da, resolução 14/2016, ficando- atrelado que se houverem 
modificações. a mesma retornará às Câmaras pertinentes e, caso não for incluído/modificado, a 
Resolução 14/2016 podérá seguir o trâmite normal — o que foi aprovado por unanimidade: 2) 
deliberação para à CAPEPI ter uma reunião presencial, o que foi-acatado por todos e depois de algumas 

“enquetes, deliberou-se para o dia 11/ 12, no Campus Machado, iniciando na parte da manhã. Em 
seguida foi aberta a palavra a todos, sem manifestações é não. havendo nada a mais a tratar, a Sra. * Presidente agradeceu “a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dez horas e quarenta - | 
minutos “e eu, Sindynara Ferreira, lavrei a presente “ata, que após lida. segue aprovada. Pouso E 

  


