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“Ata: da Reunião da Câmara de Pesquisa, Pós- ' 

e Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 
Vi a Gerais, realizada em 09 de outubro de 2019. 

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, com início -às nove hóras e e quinze minutos e. 
transmitida via: webconferência (hitps://conferenciaweb.rhp.br/webconf/sindynara-ferreita), reuniram-. 
sé os membros da “Câmara de Pesquisa, Pós- Graduação e Inovação. (CAPEPI) para reunião 
extrãordinária, sob a Presidência da Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e. Inovação, Prof? 
Sindynara Ferreira. A pauta foi acordada em reunião do dia 07/10/2019 sendo a seguinte ordem do dia: 
1) Proposta de abertura de curso e análise 'do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em . 
“Ensino de Ciências da. Natureza e Matemática, do Campus Poços de Caldas; 2) Informes gerais. . 

- Estavam 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); Alexandre Thomé da Silva de Almeida (Coordenador de Pós- -Graduação); 
“ Brígida Monteiro Vilas Boas (NIPE Campus Machado); “Carlos José dos Santos (Coordenador de 
Pesquisa-do Campus Avançado Três Corações); Donizeti Leandro de Souza (Representante GEAPE); 

- Belami Cássia da Silva (Coordenadora de Pesquisa Campris. Avançado Carmo de Minas); Maria Cecília. 
Rodrigues Simões (Coordenadora de Pesquisa Campus Pouso Alegre); Maria Josiane. Ferreira Gomes 
(NIPE. Campus: Pouso Alegre);: Guilhérme Oberlender (Coordenador de Pesquisa Campus - 

“ Muzambinho); Leandro: Gustavo da Silva (NIPE Campus - Muzambinho); Juliano de-Souza Caliari 
(Coordenador de Pesquisa” Campus Passos); Thomé. Simpliciano Almeida (NIPE Campus Passos); 
Wanderson Rodrigues. da Silva (Coordenador de Pesquisa Campus Inconfidentes); Carolina Mariane 
Moreira (NIPE Campus Poços de Caldas); Cissa Gabriela da Silva (Campus Poços de Caldas). 
Também estavam presentes as coordenadoras dos projetos pedagógicos de curo, que estavam em: 

“análise, Luciana Maria -Vieira . Lopes . Mendonça (Campus Muzambinho) e Luciana de Abreu 
Nascimento (Campus Poços de Caldas). A Presidente, Sindynara Ferreira, agradeceu a presença de 
todos, justificou a ausência do Coordenador de. Pesquisa: do Campus. Muzambinho “Guilherme 

- Oberlender e em seguidá declarou aberta a, reunião informando aos membros presentes, que quem . 
quiser se manifestar durante a réunião deve” somente solicitar a palavra. Iniciou a ordem do dia: 1) 

- Proposta 'de abertura de. curso e análise do Prójeto Pedagógico do Curso de Especialização em 
Ensino de Ciências da Natureza e Matemática, do Campus Poços de Caldas; o grupo de trabalho. 

- (GT) da CAPEPI responsável pela análise foram os membros do Campus Inconfidentes. Assim foi. 
“aberta a palavra e o representante: Wanderson relatou que 52 respostas quanto a abertura, mas no 
documento de demanda foram 175 — corrigir. Além da UENG seria 0 Campus Poços de Caldas que 

* teriam este curso, mas o IFSULDEMINAS possui um curso bem parecido no Campus Avançado de o 
Três. Corações. Na a resolução 107/2018 prevê que Os métodos de avaliação dentro do PPC e plano de 

  

Graduação . e “Inovação do Instituto Federal de



46 * ensino, assim deixar mais bem descrito; quanto as ementas.nas situações das bibliográficas alguns itens 
47. “estão fora das normas da ABNT e'será necessário revisão. As últimas são sugestões na disciplina de 

48 . tópicos especiais em biologia incluir o tema ecologia. Repensar genética pode ser incluída dentro da — 
49. biotecnologia. e. sobre a histologia é um conteúdo “bastante específico, repensar se. esta disciplina 
“50 - realmente é necessária. Preocupação sobre a carga horária prevista para física, são muitos tópicos e são 

"51. previstos atividades experimentais. São mencionados dois - softwares que serão utilizados nesta 
"52º - disciplina acreditam não ser préciso. Em seguida a coordenadora Luciana relatou que quase todas as 
53 * considerações já foram acatadas, que a questão da demanda será corrigida uma vez que foram 
54 realizadas em dois momentos. Também foi incluído o curso que existe no- Campus Três Corações que- 

“55. - por falha não foi colocado. Sobre as avaliações também já foram incluídas e citadas como serão: Em . 
-56 . relação as ementas já foram atendidas as questões formais. Em relação ao conteúdo. das ementas as 
"57. modificações serão repassadas aos professores responsáveis para-adequação. Quanto à disciplina de .: 
"58, - tópicos será atendida e-as demais citadas os docentes serão consultados. O coordenador Rafael relatou 
99 - que em relação ao conteúdo da disciplina Tópicos de Ensino de Física ele será um dos docentes : 
“600 responsáveis é que a ideia é aprésentar experimentos dos tópicos e não aprofundar no conteúdo é que. “61” " deste modo haverá tempo para tudo o que está descrito na ementa. Na sequência foi aberta a falta para . “62. os-presentes e não: havendo: manifestações, foi para votação: Com 11 (onzê votos favoráveis, 00 - 63 . (zero) votos contrários e 02(duas) abstenções a Proposta de abertura de curso e o Projeto | 64 - Pedagógico do Curso de Especialização em Ensino dé Ciências da Natureza e Matemática, do “65 Campus Poços de Caldas foram aprovados. À prof. Sindynara solicitou o envio do PPC em versão. 66 “ editável e pdf bem como O histórico de"alterações devidamente assinado até.o dia 11/10, às 11h; pará 

    

    

    

67 que possa seguir os trâmites. Na sequência passou para o item dois da pauta 2) Informes gerais. A) a "68 - prof. Sindynara informou que a Jornada/Simpósio irão acontecer nos dias 07 e 08 de novembro e qué o - 69, quantitativo de- trabalhos. a serem “apresentados é relativamente alta, solicitando então que os 70 Nipes/Geapes/Coordenadores de. Pesquisa e Elitts já iniciem uma conversa. com o-setor de transporte 71. para viabilizar a participação de. todos. O coordenador Wanderson reforçou esta solicitação e relatou o 72. quantitativo de inscritos por Campi que terão apresentações: Inconfidentes. --218, Pouso Alegre - 50; 73. - Poços-de Caldas --54; Machado - 125; Muzambinho - 236; Passos - 45: Carmo de Minas - 18; Três 74 Corações - 02. Todos ficaram cientes da demanda. B) A prof. Sindynára relatou que nos dias 25, 26 e «75 -'27 “acontecerá a Stártup Weekend no Campus: Passos e. solicitou ampla “divulgação, “pelos. 76 - NIPEs/Coordenadores de Pesquisa/Elitts nos Campi. Todôs ficaram cientes da importância quanto à “77 - colaboração na divulgação do evento. Não. havendo nadá mais a tratar, a Sra. Presidente agradeceu a — 78 presença de todos e declarou encerrada à reunião às nove horas e quarenta e cinco minutos é eu, - 79  Sindynara Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida segue aprovada. Pouso Alegre/MG, nové (09) de -80 outubro de dois mil e dezenoxe. = ls o o Ce a Do 81. - Sindynara Ferreira” Epruldos 
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