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es 

o “Graduação e - Inovação. “do: Instituto Federal de 
Educação, Ciência e. Tecnologia do Sul de Minas 

" oi (e o Gerais, realizada em 103 de junho de 2019. 

Aos três dias don mês de junho; de dois mil. e dezenove, com início às quinze horas e  tranômitida via” 
webconferência (https: !lconferenciaweb.rmp. brAvebconf/sindynata- férreira), réuniram-se os membros 
da Câmara de Pesquisa, Pós- -Graduação e Inovação (CAPEPI, para reunião ordinária; sob à Presidência po 

“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. daata da. 
- “reunião de 17 de: “abril de: 2019; 2), PPC: Especialização. em Educação Matemática — ' Campus. 

Inconfidentes 4GT- Campus Passos); 3) PPC: Programa de Aperfeiçoamento Profissional em | - 
Veterinária. (PAP) : = “Campus Muzambinho (GT- Campus Poços); 4) PPC: Especialização em | 

. Sistema - de Produção Agropecuária — Campus. Pogosdé Caldas. (GT- Campus Machado); 5) -, 
a Atualização resolução 32/2016 que: dispõe sobre a Criação do. Polo. de Inovação em Cafeicultura 

- pelo; IFSULDEMINAS, F por intermédio da: Pró-Reitoria de “Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; Pe 
6). Regimento do Polo de Inovação em “Cafeicultura ='"aprovação; 7) Atualização . da: resolução 
“061/2014 que “dispõe sobre a aprovação do Regimentó ) Interno do Comitê de Ética no uso de 

: Animais' do AFSULDEMINAS; 8) Apresentação dos. resultados. “dos projetos de pesquisa ' 
(conforme consulta campis); 9. Informes e outros assuntos. Estavam: presentes online na: web' 
conferência:: -Sindynara Ferreira: “(Pró- Reitora de Pesquisa, Pós- “Graduação e. Inovação); Adélia Maria 

« Spacek' Dantas “de Oliveira (Coordenadora do Núcleo de Inovação” Tecnológica); Belami-Cássia da 
Silva (Coordenador de Pesquisa do Campus Avançado Carmo. de Minas); Brígida Monteiro Vilas-Boas 
(NIPE Campus Machado); “Pedro. Luiz Costa Carvalho (Coordenador de Pesquisa Campus Machado); - 
Carolina Mariane Moreira (NIPE Campus Poços de Caldas); Rafael. F elipe, Coelho Neves (Coordenador - 

“de Pesquisa Campus Poços de Caldas); Cárlos José dos Santos (Coordenador de Pesquisa dó. Campus | 
Avançado Três. Corações); Maria Josiane Ferreira Gomes (NIPE) Campus Pouso Alegre); Guilherme: 

“Oberlender : (Coordenador de Pésquisa Campus Muzambinho); Leandro Gustavo -da. Silva: (NIPE . 
Campus Muzambinho); Juliano de Souza: Caliari (Coordenador de Pesquisa Campus Passos); Thomé 

ns Simpliciano Almeida (NIPE” Campus Passos); “Wanderson Rodrigues “da Silva (Coordenador | de 
Pesquisa. Campus. Inconfidentes). Para esta reunião estavam presentes. os coordenadores de curso, o 
Carlos Cezar da Silva, Paulo Vinicius Tertuliano, Marinho-e Sérgio Pedini. Também a servidora Letícia 

- Gomes. dé Morais” Amaral representante da Comissão de-Ética no Uso de Animais (CEUA). A 
o Presidente, Sindynara Ferreira, agradecéu a presença! de todos e'em seguida declarou aberta a reunião e | 

: justificou a ausência de Alexandre Thomé da Silva de Almeida (Coordenador de Pós- -Graduação) que 
- “possuía uma audiência n no horário e Marcelo Augusto. dos Reis (NIPE; Campus. Inconfidentes) que tinha 
Õ uma visita | agendada. Informou que « os membros que. quiserem se pronunciar durante” a reunião devem 
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levantar a a mão (disponível em Frente o seu homo). e que, após os. ; pedidos de manifestação p por parte dos: é 

'membros e caso não ocorra,'o-item será levado para votação. Iniciou à ordem do dia: 1) Aprovação da. 
ata da reunião de 17 de abril dé 2019: a professora Sindynara perguntou se alguém: gostaria de dar 

alguma sugestão quanto aos dizeres na ata. Não houve manifestação. Assim a ata da reunião de 17 de 

“abril de 2019. foi aprovada por: unanimidade. Em seguida houve uma mudança na ordem do dia, 

passando para a: quarta pauta, 4) PPC Especialização -em Sistema: de Produção Agropecuária do 
“ Campus Poços de Caldas, o grupo de trabalho (GT) da CAPEPI responsável pela análise foi o Campus 

* Machado. que relatou que os pontos principais foram “descrever comô serão ministradas as aulas, simplificar.em 
“um parágrafo a composição ' da banca examinadora do. T CC; está repetitivo” “O. coordenador Sérgio Pedini o 

solicitou autorização para fazer um brevé relato sobre o curso. Ele relatou. que à demanda não é 
específica: do IFSULDEMINAS, é uma construção conjunta uma vez que temos: formação em... 

. “Agropecuária (na área) e o nosso reitor Marcelo Bregagnoli é O. coordenador da Câmara de Educação - 
-no: Campo dentro do. Conselho Nacional das Instituições da Rede: Federal. de Educação . Profissional, 
Científica e Tecnológica - CONIF. A ideia é transformar a vinda dos Moçambicanos no Brasil, no 
intuito de: darmos sequencia na formação. dos. mesmó, por meio de uma especialização na modalidade a, 

sa distância. Assim este curso foi elaborado com base-em um documento” de avaliação em 2018 que 
- enumerava'as áreas “prioritárias que os demandantes haviam de interesse. As instituições parceiras pará 

" colaborar com o-curso, foram elencadas pelo Conif, por meio de uma consulta com a ciência que irão 
assumir o compromisso de enviar os docentes para, Moçambique para à parte: do curso presencial. 
-Assim a partir do recebimento das análises dos GTs, alguns documentos foram corrigidos. O curso está 
sendo proposto como proponente o Campus Poços de Caldas, onde atualmente estou lotado. O mesmo - 

“Será ministrado via ambiente virtual, acredita-se que via Moodle, sem, necessidade de envolvimento 
físico das instituições. Quanto ao. Trabalho de Conclusão de Curso a orientação do mesmo acontecerá 
parte: online: e parte presencial. A parte presencial irá ocorrer em Maputo, capital de- Mogambique, , 

- juntamente com alguns encontros presenciais, assim serão enviados" em um mesmo período; “dois 
“docentes, um ministrará a disciplina e o outro ficará com a órientação do TCC. A previsão de ingressos." 
é de 60 alunos. e os docentes ficarão com uma média de 10 alunos cada, pata orientação: Estamos em 

- parceria com a ENEP que auxiliará no: acompanhamento dos discentes. Sobre os GTs, vocês não 
receberam os PPCs finalizádos e neste momento pediu desculpas sobre o fato, mas afirmou que o 

- mesmo foi reformulado bem como outros documentos, em conformidade com as. considerações 
“enviadas e em. seguida agradeceu. Na sequencia foi aberta a palavra aos membros da CAPEPI e não 
havendo sugestões, foi aberta-a votação. A: proposta de criação: do curso. bem como o PPC “de 
Especialização em Sistema de Produção Agropecuária do C mpus Poços de Caldas, foi aprovada 
com 09 (nove).votos favoráveis, O (zero) não favoráveis e 1 (uma) abstenção. O PPC deverá ser 
enviado finalizado e- enviado (não editável"- pdf e em formato editável - word)-com 6 histórico. 
“completo - devidamente assinado até o dia 05/06/2019: Em seguida como o» GT do Campus Poços de - 
“Caldas não estava com O parecer; passou para o-item de pauta 2) PPC Especialização: em Educação 
Matemática do Campus Inconfidentes, o grupo de trabalho (GT) da CAPEPI responsável pela análise 
foi o Campris Passos. O:GT enviou o parecer que 6 próprio coordenador Carlos Cezar fez a breve 

º leitura é “alterações nos nomes nas Páginas 2.e 3, correção de-itálicos, se houvessem materiais S para atividades —ser 

  

a alterado; para existe materiais, correções de e-mail, formas de mídia, inclusão da resolução 1 05/201 8, rever bibliografia ias, 
sobre obras que não são “físicas, formatação do documenio”. Em' seguida. o “coordenador relatou que todas as 

“considerações foram acatadas e agradeceu : ao GT: Na sequencia foi aberta a palavra aos membros da 
CAPEPI e não havendo sugestões, foi aberta a votação. A proposta de criação dó curso e o PPC de 

- Especialização em. Matemática na modalidade EaD, do. Campus Inconfidentes, foi aprovada com 
“1 (onze) votos favoráveis, O (zero) não favoráveis e e 01 (uma) abstenção. O PPC deverá ser enviado 
“finalizado e enviado (não editável - pdf e em: formato editável - word) com o histórico. completo * 

“ devidamente assinado até o dia 05/06/2019: Passou-se para o quinto item de pauta, 5) Atualização 
resolução 3212016, “que dispõe, sobre - a Criação do Polo de' Inovação em” Cafeicultura pelo 
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| IFSULDEMINAS, por “intermédio da Pró-Reitoria 'de Pesquisa, Pós-Graduação: é Inovação; a 
profa. Sindynara explicou que a Resolução é de 2016:e continha muitas informações que não 

: condiziam coma realidade, como, por exemplo uma estrutura organizacional que não. nos- atendia. - 
Também foi expandido-para os oito'campi do IFSULDEMINAS assim foi retirado a descrição dos três 

“campi pré-existentes e adaptado alguns termos para atender as áreas de inovação. Enfim a Resolução ' 
sofreu modificações consideráveis 'mas no intuito ' de (atender a atual demanda. Em seguida -abriu a 

“palavra, os: membros da CAPEPI. Não havendo” manifestações abriu-se para votação. A resolução nº 
32/2016 foi considerada aprovada, em sua nova versão reformulada com 10 (dez) votos . 
favoráveis, O (zero) não favoráveis e 02 (duas) abstenções. Em seguida passou-se para a sexta pauta 
do dia, 6) Regimento do. Polo de Inovação em Cafeicultura, a profá. Sindynara iniciou explicando 
que, como a resolução 32/2016 estava sendo reformulada, e para atender alguns requisitos sobre o pólo 
Embrapii, houve a necessidade de um regimento geral para o Polo Embrapii IFSULDEMINAS que | 
poderá ser aplicado; caso necessário, pará o Polo de Inovação em:Cafeicultura do IFSULDEMINAS. 
“Assim este regimento, apesar de 'ser específico com os cargos-do Polo Embrapii IFSULDEMINAS, 
poderá valer como um todo. F icou de fácil entendimento, enmerando algumas linhas de pesquisa, uma o 
estrutura organizacional com as atribuições de cada membro (os Campi poderão ou não possuir todos - 
os componentes descritos), inclusive fala-se sobre a Fundação de Apoio, Financeiro (FADEMA), de 
acordos de parceria, extensão tecnológica” e banco de pesquisadores. Em seguida abriu a palávra os 
membros da CAPEPI. Não havendo manifestações abriu-se. para votação. O R imento do Polo de... 
Inovação em Cafeicultura foi considerada aprovado, com 11 (onze) votos favoráveis, O (zero) não a 
favoráveis e O (zero) abstenções. Em seguida passou-se para o sétimo item da pauta, 7) Atualização 
da resolução 061/2014 que dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Etica no 
uso de Animais 'do IFSULDEMINAS, neste momento.a.profa. Sindynara passou a palavra para a 

“profa. Letícia Amaral que relatou que “no dia 28 de maio foi publicada a nova portaria do CEUA.com 
validade a. partir de 20/04/2019. Agora o CEUA está composto por 12' membros, e que rieste tempo a 
Resolução foi analisada. A Resolução que o IFSULDEMINAS, possuía era de 2014, com muitas 

“legislações dentro da Resolução, e constituía-se um documento com 24 páginas. Assim em comum 
acordo houve a redução de algumas informações, deixando-se realmente 6 que é pertinente para a 
comunidade como um todo. Foi deixado os item mais felevantes para o IF SULDEMINAS. Hoje o 

: documento -foi finalizado com 9 páginas, mais objetivo, e as legislação vigentes que já estão previstas - 
. pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal — Concea, não precisa estar dentro do 

- mesmo, fazendo-se assim somente a referência dos mesmos. Antes desta reunião foi realizada uma 
outra réunião-com todos'os membros do CEUA sobre esta reformulação. Que se tiverem dúvidas está a 
disposição. -Informou" que no mês de junho; ela e o prof. André preteridem visitar os Campi - 
Inconfidentes e Muzambinho para” apresentar a nova composição do CEUA e. explicar sobre o" 
“preenchimento correto dos formulários — no intuito de elucidar dúvidas e explicar sobre os trâmites. 
Assim solicitou ajuda dos membros, quanto a disseminação desta informação sobre a visita”. Foi aberta 
a palavra a todos. A-profa: Sindynara relatou que o Alexandre deixou um-relato sobre as reuniões 
“ordinárias não ser mensal, que temia-sobre as: demandas. A profa. Letícia relatou que manterá como 
está, uma-vez que discutido coma Comissão que havendo necessidade poderá fazer uso de reuniões 

“extraordinárias — oque não afetará os trâmites de documentos e ações. A'profa: Sindyna lembrou que 
na resolução anterior os formulários, ficavam dentro da resolução e que esta também seria uma 

“modificação, até mesmo para facilitar adequações. Não havendo mais relatos o-documento foi para 
“votação. O Regimento da CEUA foi considerado aprovado, com 09 (nove) votos favoráveis, 0 

(zero) não favoráveis e 01 (uma) abstenção. Passou-se para o oitavo item do dia, 8) “Apresentação 
- dos resultados dos projetos de pesquisa (conforme consulta campis), a profa. Sindynara relatou que . 
"cada coordenador de NIPE e/ou de Pesquisa, ficaram responsável por fazer um levantamento nos 

- Campi para verificação sobre a publicação dos:resultados das pesquisas relacionadas aos nossos editais 
internos. Assim- solicitou 'aos :coordenadores presentes, para que colocassem “por. campus. E 
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- 144: deliberações de forma bem resumida ficando:: Campus Inconfidentes — coordenador Wanderson relatou 
145: que foi realizada a pesquisa pelo google forms e-na sondagem ficou'claro a manifestação favorável na 
146 jornada ou em revista com 46% (um elimina o outro), uma outra parte expressiva ficou claro publicar, 

“147 (38%). na jornada e-em revista e 15% somente na jornada; Campus Machado —'o coordenador Pedro 
148 | relatou que não foi realizada uma pesquisa ampla com todos os servidores; mas: foi amplamente 149. discutido no-NIPE, ficando como resultado 60% para não pedir submissão em periódico junto com a 150 - jornada e 40% solicitar submissão em periódico e jornada; Campus, Muzambinho, o coordenador ' “151 Guilherme relatou que foi realizada uma consulta a toda a comunidade e-ficou' claro 60% dos 152 participantes manifestaram por dar outras opções.de publicações aos editais, além dos periódicos, como - “153: por exemplo, em outros eventos da área. Com relação à pesquisa científica foi bem controverso devido .. 154 "ão tempo de resposta bem'como a capacidad que os discente possuem quanto a esta atividade; Campus - 155 Passos, Thomé relatou que a- maioria dos Votos foi no sentido positivo para publicação na jornada ou — 156 — emrrevistas sem exigir Qualis; Campus Poços de Caldas, Carolina relatou que foi encaminhado a toda a º 157 comunidadé e-que em média 30% dos servidores responderam, a maioria dos votos 53%: foi que deve vo 158 ser alterada para periódico ou jothada;-Campus Pouso Alegre, foi realizado a discussão dentro do NIPE = 159. “ficando deliberada pela jorriada 9u-submissão para periódicos; Campus Avançado Três Corações, foi -» 160 - realizada uma consulta em uma reunião semanal e deliberado pela maioria que à publicação deve ser. “161, realizada jornada ou em périódicos; Campus Avançado Carmo de Minas, foi realizada a consulta, nem 162. todos os docentes quiseram participar, porém dos participantes 72% votaram por publicar somente na - 163 - jornada, 15% na jornada ou révista com Qualis e 3% somente em revista com Qualis, foi também - “164 . levantada à preocupação sobre o tempo para elaboração de artigos.-Assim após o levantamento ficou . 165  claro.a tendência para publicação na Jornada ou em periódicos, exceto aos editais que possuem fomento: — 166. junto à FAPEMIG e CNPq. Assim os coordenadores deverão analisar a proposta levantada, pensando 167  emsua viabilidade na excussão. Antes de entrar para o último item de pauta, a profa. Sindynara volta | 168 | parao item 3) PPC Programa de Aperfeiçoamento Profissional em Veterinária (PAP) do Campus . - 169: Muzambinho, o grupo de trabalho (GT) da CAPEPI responsável pela análise foi o Campus Poços de. 170 Caldas que relatou “que não conseguiram emitir o parecer e pediu muitas desculpas ao coordenador, se 0 171. comprometendo a-enviar até o dia 05/06/2019”. A-profa: Sindynara explicou ao coordenador Paulo 172. “Vinicius Tertuliano: Marinho, que teremos outra reunião da CAPEPI neste mês, e que o mesmo será “173 levado para o CEPE, se aprovado, neste mesmo mês, não havendo prejuízo quanto aos prazos. Também .. “ - 174 :.-pediu desculpas pelo ocorrido, Na Sequencia passou-se para 0 último item de pauta, .9) Informes e 175. outros assuntos, a profa: Sindynara relatou que a última reunião da CAPEPI para este primeiro, 176 |. semestre, está agendada"para o dia 19/06. Entretanto explicou que no dia 26/06 haverá um CEPE e o 177 - tempo de uma reunião para outra-está bem curta. Assim, como-para a próxima CAPEPI serão poucos - - 178 - itens de pauta, solicitou análise dos presentes; pará que a reunião possa ocorrer anteriormente, dando 179. possibilidade de algumas datas. Os presentes autorizaram a mudança de data, ficando aprovado o dia “180 10/06/2019 às 16h. Também já ficou: deliberado que para o Projeto Pedagógico do Curso. de 181 - Especialização em Gestão Educacional: Supervisão, Inspeção e Orientação Educacional proposto pelo: '..- 182! Campus Avançado. Três Corações,. o GT responsável pela análise será do Campus Avançado Carmo de | 183 Minas. Foi aberta a palavra à todos. Não. havendo manifestações e não havendo nada amais atratar, a 184 * Sra. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e . 185: “cinquenta e dois minutos e eu, Sindynara F erreira, lavrei a presente ata, que após lída segue apróvada. - “186 Pouso Alegre/MG; três (03) de Junho de dois mil e dezenove.”-. Vs ne 

187 Sindynara Ferreira. . - o 
    
  


