
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 
Av. Vicente Simões, 1111 — Nova Pouso Alegre — 37553-465 - Pouso Alegre/MG 

Fone: (35) 3449-6185/E-mail: pppi(mifsuldeminas.edu.br 

Ata da Reunião da Câmara de Pesquisa, Pós- 

Graduação e Inovação do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 

Gerais, realizada em 11 de dezembro de 2019. 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, com início às nove horas, na Sala de 
Reuniões do Prédio Administrativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de 
Minas Gerais ([FSULDEMINAS) Campus Machado, reuniram-se os membros da Câmara de Pesquisa, 
Pós-Graduação e Inovação (CAPEPI) 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 
01/11/2019; 2) Reformulação da Resolução 066/2016 que trata da Normatização da Incubadora 
de Empresa Mista (INCETEC) do IFSULDEMINAS; 3) Explicação sobre a Resolução 072/2019 - 
Programa Institucional de Apoio à Formação Docente no IFSULDEMINAS, com criação da Pós- 
Graduação Lato sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica na modalidade 
Educação à Distância (EaD); 4) Critérios para a tabela de pontuação para editais em 
conformidade com Lattes. 5) Expedientes: a) Relatos sobre a parceria que está sendo construída 
entre o IFSULDEMINAS e Governo de Minas para oferta de. Pós-Graduação; b) Data da 
Jornada Científica e Tecnológica, Simpósio de Pós-Graduação e 2º Mostra Tecnológica; c) 
Deliberação sobre a certificação dos avaliadores de trabalhos e menor exposição de autores; d) 
Informes sobre as Resoluções ad referendum 074/2019 e 075/2019; d) Balanço de atividades e de 
recursos da PPPI/2019; e) Planejamento de ações para 2020. Estavam presentes: Sindynara Ferreira 
(Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação); Belami Cássia da Silva (Coordenadora de 
Pesquisa Campus Avançado Carmo de Minas); Maria Josiane Ferreira Gomes (NIPE Campus Pouso 
Alegre); Thomé Simpliciano Almeida (NIPE do Campus Passos); Juliano de Souza Caliari 
(Coordenador de Pesquisa do Campus Passos); Wanderson Rodrigues da Silva (Coordenador de 
Pesquisa do Campus Inconfidentes); Rafael Felipe Coelho Neves (Coordenador de Pesquisa do 
Campus Poços de Caldas); Letícia Gomes de Morais Amaral (Coordenadora de Pesquisa do Campus 
Machado); Brígida Monteiro Vilas Boas (NIPE do Campus Machado) e Leandro Gustavo da Silva 
(NIPE do Campus Muzambinho). Iniciando a reunião, justificou a ausência de Adélia Maria Spacek 
Dantas de Oliveira (Coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica): Carlos José dos Santos 
(Coordenador de Pesquisa do Campus Avançado Três Corações); Maria Cecília Rodrigues Simões 
(Coordenadora de Pesquisa do Campus Pouso Alegre); Guilherme Oberlender (Coordenador de 
Pesquisa do Campus Muzambinho); Marcelo Augusto dos Reis (NIPE Campus Inconfidentes); 
Donizeti Leandro de Souza (Representante do GEAPE); Carolina Mariane Moreira (NIPE do Campus 
Poços de Caldas) e Alexandre Thomé da Silva de Almeida (Coordenador Geral de Pós-Graduação) e 
comentou sobre a presença da senhora Sissi Karoline Bueno da Silva e do senhor Evandro Moreira da 
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Silva (online) e na sequencia, iniciou com a ordem do dia: 1) Aprovação da ata da reunião do dia 

01/11/2019, a professora Sindynara perguntou se alguém gostaria de dar sugestões quanto aos dizeres 
na ata e comentou que ela apresentou uma pequena correção em algumas palavras. Fora estas, não 
houve manifestação. A ata da reunião de 01/11/2019 foi aprovada por unanimidade. Em seguida 
passou-se para o segundo item de pauta, 2) Reformulação da Resolução 066/2016 que trata da 

Normatização da Incubadora de Empresa Mista (INCETEC) do IFSULDEMINAS, a professora 

Sindynara perguntou se poderia ser tratado artigo por artigo, uma vez que esta resolução além de 

reformular a 066/2016 também cria os Núcleos Incubadores e todos aprovaram. Assim foi passado 

artigo por artigo da reformulação e dúvidas foram sanadas pela representante da INCETEC, senhora 
Sissi Karoline. Finalizando a revisão, foi aberta a palavra e não havendo mais manifestação foi aberta 
votação. A Reformulação da Resolução 066/2016 que trata da Normatização da Incubadora de 

Empresa Mista (INCETEC) do IFSULDEMINAS foi aprovada por unanimidade, ficando os 

artigos 17 e 18 para melhor serem discutidos com a Procuradoria do IFSULDEMIAS, ficando 

aprovado a alteração destes dois artigos citados, caso seja necessário. Na sequência passou para o 
terceiro item de pauta, 3) Explicação sobre a Resolução 072/2019 - Programa Institucional de 

Apoio à Formação Docente no IFSULDEMINAS, com criação da Pós-Graduação Lato sensu em 

Docência na Educação Profissional e Tecnológica na modalidade Educação à Distância (EaD) a 

prof*. Sindynara passou a palavra para o senhor Evandro Moreira que explicou que a Resolução 772 
surgiu a partir de uma deliberação do Colégio de Dirigentes da Instituição, que entendeu ser 

imprescindível dar apoio à nossa comunidade docente no sentido de proporcionar o cumprimento do 
parágrafo segundo do artigo 40 da Resolução 06/2012 do CNE, que impõe a todos os docentes da 
educação profissional e tecnológica a exigência de conclusão de curso de Licenciatura ou formações . 
pedagógicas equivalentes até o final do ano de 2020. Neste sentido, num esforço financeiro de todos os 

campi e com o apoio da PROEN, a Diretoria de EaD encabeçou o projeto de uma Pós-Graduação em 

Docência na Educação Profissional e Tecnológica voltada prioritariamente aos docentes do 

IFSULDEMINAS, dando, desta maneira, atendimento à resolução do CNE, que no inciso 1 do 

parágrafo 2º torna equivalente, para fins de atendimento à resolução, a conclusão de um pós em 

formação pedagógica. Assim, solicitamos a ciência desta Câmara quanto aos trâmites que foram 
adotamos uma vez que não tivemos tempo hábil de passar por todos os órgãos competentes. O curso 

ocorrerá em oferta única e em caráter emergencial e excepcional e beneficiará mais de 150 docentes da 

Instituição, que fizeram sua inscrição e que, do contrário, não poderiam dar cumprimento ao 

dispositivo legal do CNE. Finalizando a fala, foi aberta a palavra aos membros e, não houve dúvidas. 
Os membros da CAPEPI entenderam a necessidade do ad referendum deste programa que criou 

a Pós-Graduação Lato sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica na modalidade 

Educação à Distância (EaD) deixando claro que o Projeto Pedagógico do referido curso não 

passou pela análise da Câmara, Na sequência passou para a o próximo item de pauta, 4) Critérios 

para a tabela de pontuação para editais em conformidade com Lattes, a prof”. Sindynara explicou 

que pela pesquisa realizada, o programa ScripLattes não consegue fazer ainda a extratificação dos 

artigos conforme normas atuais e que o SUAP Pesquisa ainda precisa de ajustes para o funcionamento 

pleno. Então foi colocado novamente a discussão da tabela para uso padrão nos editais, quando 
necessário. Foram consideradas as sugestões das reuniões anteriores bem como sugestões que enviadas 

por e-mail. Todos os presentes puderam opinar ficando deliberado os critérios de análises e o 

respectivo valor: Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos 2; Livros 

publicados/organizados ou edições 2; Capítulos de livros publicados 1; Textos publicados em jornais e 

noticias/revistas 0,2; Trabalhos completos publicados em congressos 0,8; Resumos expandidos 

publicados em congressos 0,5; Resumos publicados em anais de congressos 0,2; Apresentação de 

trabalho 0,2; Demais tipos de produção bibliográfica 0,1. Produção técnica: Produtos tecnológicos 

0,5; Processos ou técnicas 1; Trabalhos técnicos 0,5; Outras produções técnicas 0,1. Orientações: 
Supervisões de pós-doutorado 2; Orientações de tese de doutorado 4; Orientações de dissertações de
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mestrado 3; Orientações de monografias de cursos de aperfeiçoamento/especialização 1; Orientações 
de trabalho de conclusão de curso 0,5; Orientação de iniciação científica 1; Orientações de outras 
naturezas 0,1. Eventos: Participação em eventos, congressos, exposições e feiras 0,1; Organização de 
eventos, congressos, exposições e feiras 0,5. Bancas: Participação em banca de trabalhos de 
conclusão - teses de doutorado 1; Participação em banca de trabalhos de conclusão - qualificações de 
doutorado e mestrado 0,8; Participação em banca de trabalhos de conclusão - mestrado 0,6; 
Participação em banca de trabalhos de conclusão - monografias de cursos/aperfeiçoamento de cursos 
de especialização 0,4; Participação em banca de trabalhos de conclusão - trabalho de cursos de 
graduação 0,2. Inovação: Patente (carta patente) 5; Patente (depósito) 1,5; Programa de Computador 
registrado 3; Cultivar protegida 3; Cultivar registrada 5; Desenho industrial registrado 3; Marca 
registrada 3; Topografia de circuito integrado 2. Finalizando a discussão abriu-se para votação. Por 
unanimidade os critérios da tabela de pontuação para editais, em conformidade com Lattes, foi 
aprovada. Acabando a discussão sobre a tabela, passou para o item 5) Expedientes: a) Relatos sobre 
a parceria que está sendo construída entre o IFSULDEMINAS e Governo de Minas para oferta 
de Pós-Graduação a prof”. Sindynara comentou sobre uma parceria que está sendo construída com o 
Governo de Minas para a oferta de cursos de Pós-Graduação que vão ao encontro da demanda da 
Polícia Militar. Os mesmos serão nas áreas de saúde, meio ambiente e segurança pública. 
Possivelmente na área de segurança pública teremos três temáticas: direitos humanos, análise criminal 
e polícia comunitária. Já aconteceu uma reunião e agora os Campi e reitoria estão em contato para 
lapidar os projetos pedagógicos da melhor forma que os atenda. É interessante que os Campi que 
tiverem expertise nas áreas mencionadas possam contribuir com os Campi proponentes — que na 
ocasião foram, Machado e Inconfidentes. Todos tiveram ciência da parceira. Assim passou para o 
outro expediente, b) Data da Jornada Científica e Tecnológica, Simpósio de Pós-Graduação e 2º 
Mostra Tecnológica, a prof* Sindynara relatou que na última reunião foi informado sobre o Campus 
que irá sediar a Jornada Científica e Tecnológica, Simpósio de Pós-Graduação e Mostra Tecnológica 
do ano de 2020 (Campus Poços de Caldas) agora foi levantado a possibilidade de mudança da data do 
evento mudar de novembro para outubro, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e também do 
aumento do número de dias de dois para três. Houve uma conversa com o Campus e os gestores foram 
favoráveis a esta ideia. Precisamos agora da deliberação da CAPEPI e em seguida este assunto será 
levado ao Colégio de Dirigentes, uma vez que envolve uma logística grande nos Campi. Foi aberta a 
palavra e não havendo manifestação, foi aberta votação e por unanimidade foi aprovada a mudança 
de mês do evento, de novembro para outubro/2020 bem como o aumento de um dia, ficando a 
data acertada: 21, 22 e 23 de outubro/2020. Assim passou para o outro expediente, c) Deliberação 
sobre a certificação dos avaliadores de trabalhos e menor exposição de autores, foi comentado que 
os certificados dos avaliadores de trabalhos da jornada e simpósio — tanto online quanto presencial e 
oral, estão saindo com o título do trabalho avaliado. Isto deixa muito exposto os trabalhos. Assim 
pensou-se sobre a possibilidade de colocar a quantidade de trabalhos avaliados em cada modalidade, 
sem expor o título dos trabalhos. Foi aberta a palavra, todas as manifestações foram no sentido de que 
temos que omitir o título. Em seguida foi aberta votação e por unanimidade ficou deliberado que a 

partir de 2020, todos os certificados constarão somente com o quantitativo de trabalho avaliado e 
não mais com o título ou outra informação que possa expor o trabalho ou autores. Assim passou 
para o outro item do expediente, d) Informes sobre as Resoluções ad referendum 074/2019 e 
075/2019 a prof!. Sindynara agradeceu a todos os membros que, em meio a tantas atribulações, 
puderam contribuir com os projetos que foram criados e com o retorno via e-mail com as sugestões. 
Assim, no Conselho Superior que acontecerá no dia 18, se tudo der certo, será homologada a Resolução 

074/2019, que dispõe sobre o Projeto de Apoio à Incubadora de Empresas Mista — INCETEC — do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais — IFSULDEMINAS e a 

Resolução 075/2019 que dispõe sobre o Projeto de Apoio aos Espaços Makers dos Campi do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais — IFSULDEMINAS. Vale ressaltar 
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que do mesmo jeito que os projetos estão passando pelo CONSUP, é necessária uma validação dos 

relatórios e ações propostas. Todos tiveram ciência e chancelaram as propostas. Assim passou para 
o outro item do expediente, d) Balanço de atividades e de recursos da PPPI/2019 a prof”. Sindynara 

relatou sobre os eventos, editais, orçamentos e ações que a PPPI executou em 2019 e agradeceu a todos 
pelo empenho. Apesar de considerarmos um ano bem atípico, diversas ações puderam ser iniciadas e 

concluídas com êxito e na sequencia passou para o item e) Planejamento de ações para 2020, 
mencionando que alguns dos editais que a PPPI coordenada, pode ser replicado aos Campi, para que 

tenham mais ações saindo dos NIPES/GEAPES e um envolvimento cada vez maior com os servidores. 

Assim colocou em discussão e foi deliberado que: a) Edital de mestrado, os Campi que possuem Stricto 

sensu lançarão o mesmo em formato padrão aos dois Campi (Poços de Caldas e Machado) e, depois do 

resultado final, a PPPI fará a descentralização do recurso ficando deliberado o montante de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e reforçado que a rubrica será somente custeio e, se for usar o cartão 

pesquisador, o regimento do mesmo deverá ser seguido. Também que a finalização do processo de 

seleção deverá ser até março/2020; b) Os editais de: 1. Programa de reembolso de pagamento de 
inscrição em eventos científicos nacionais e internacionais para apresentação e publicação de 

artigos/resumo dos servidores do IFSULDEMINAS; 2. Programa de apoio à comunidade científica — 

reembolso de taxa de revisão, tradução, submissão ou publicação de artigos em periódicos científicos; 3. 
Auxílio em forma de diárias para apresentação e publicação em eventos científicos internacionais — 

também serão lançados pelos Campi, com o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) aos Campi pré- 

existentes, R$ 8.000,00 (oito mil reais) aos Campi em expansão e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos 

Campi Avançados. — em caráter experimental. Ficou acordado que o planejamento destes editais deve 
ser finalizado até outubro/2020 para não correr risco com empenhos fora do prazo. Que a Reitoria 

também irá lançar os três editais para os servidores lotados nesta localidade. Que os editais deverão 

seguir o padrão que já é costumeiro, podendo ser acrescidos peculiaridades dos Campi. c) Edital de 
manutenção de equipamentos: que os Campi irão lançar, em modelo padrão, o edital de manutenção e 

que o recurso será de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para os oito Campi. Será rubrica de 

custeio e deverá ser respeitado o regulamento do cartão pesquisador. Caso algum Campus não utilize 

este valor, o mesmo será recolhido e poderá ser novamente dividido aos Campi ou utilizado pela PPPI 

em outra atividade. Também relatou que entende que o fomento para os editais que serão geridos pelos 

Campi é baixo, entretanto é uma atividade de incentivo e o Campus pode reforçar o recurso 

conjuntamente ao da PPPI, para atender a demanda da comunidade. A professora Sindynara aproveitou 

o momento e solicitou a aprovação de incluir alguns informes, o que foi aprovado. 1 - Reforçou que em 

2020, o sistema que estará em uso será o SUAP e pediu a atenção a todos nos Campi, para irem se 

adaptando ao mesmo; 2. Que foi finalizado o Curso de Gestão da Capacitação em Inovação e que dele, 

saiu um plano de ações, que foi elaborado em conjunto com todos os Campi e que aos poucos, teremos 
que fazer sua implantação. Foi pensado ações simples, mas de impacto, de curto, médio e longo prazo — 

e solicitou para que os Campi já insiram estas ações nas atividades do ano de 2020; 3. Que está sendo 

elaborado um processo de atualização do vídeo institucional do IFSULDEMIAS e que possivelmente, 

alguns dados serão necessários e solicitamos a ajuda dos Campi apara tal ação. 4. Que no ano de 2020 

não existe a previsão de lançar o edital de primeiros projetos e nem o de apoio a grupos de pesquisa — 

solicitando assim, um apoio aos NIPES/GEAPES para ações como esta, dentre outras; 5. Que existe a 

necessidade de atualizarmos algumas portarias, assim, será enviado um e-mail aos coordenadores de 
pesquisa para a conferência dos nomes e que os membros da CAPEPI deverão ser enviados via ofício, 

pelo Gabinete do Campus. Em seguida foi aberta a palavra a todos e a Coordenadora Letícia solicitou a 

palavra. A prof!. Letícia comentou que hoje é a Coordenadora da Comissão de Ética no Uso de 

Animais, agradeceu a professora Sindynara e a todos os envolvidos na compra do software que já foi 

implantado, facilitando assim todos os trâmites. Explicou que foi gasto um valor considerável para a 
implantação do mesmo mas que já está dando retorno. Comentou que o processo foi facilitado e 
solicitou a ajuda aos membros para divulgar sobre o sistema nos Campi. Também que está sendo
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planejado uma ação em todos os Campi, de uma visita para falar sobre a CEUA bem como da 
importância do cadastro de todas as atividades que evolvem animais, no sistema. Que seria interessante 
que os formulários antigos também fossem colocados no sistema, como forma padrão de documentos e 
histórico dentro do IFSULDEMINAS, mas que esta ideia está sendo lapidada. Finalizando a prof). 
Sindynara abriu novamente a palavra e, sem manifestações e não havendo nada a mais a tratar, a Sra. 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta 
minutos e eu, Sindynara Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida segue aprovada. Machado/MG, 
onze (11) de dezembro de dois mil e dezenove. 
Sindynara Ferreira &. a 

   

 




