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ATA Nº5/2020/CAPEPI/IFSULDEMINAS

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 02

de setembro de 2020.

Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e vinte, com início às oito horas e onze
minutos e transmitida via webconferência
(https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sindynara-ferreira), reuniram-se os membros da
Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CAPEPI) do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), para reunião extraordinária,
sob a Presidência da Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, profª. Sindynara
Ferreira. A pauta foi encaminhada com antecedência aos membros sendo a seguinte ordem
do dia: 1. Reformulação da Resolução 55/2014 – Cartão Pesquisador; 2. Minuta da

Resolução – Uso Compartilhado de Laboratórios; 3. Minuta da Resolução –

Prestação de Serviços; 4. Minuta da Resolução – Política de Inovação do

IFSULDEMINAS; 5. Análise IN 05-2019 – CAPEPI e 6. Expedientes. Estavam
presentes: Sindynara Ferreira (Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação); Adélia
Maria Spacek Dantas de Oliveira (Coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica); Eunice
Cristina da Silva (Coordenadoria Geral de Pós-Graduação); Carlos José dos Santos (Três
Corações); Letícia Gomes de Morais Amaral (Machado); Brígida Monteiro Vilas Boas
(Machado); Paulo César dos Santos (Muzambinho); Leandro Gustavo da Silva (Muzambinho);
Heber Rocha Moreira (Muzambinho); Juliano de Souza Caliari (Passos); Thomé Simpliciano
Almeida (Passos); Camila Souza dos Anjos Lacerda (Inconfidentes); Marcos Magalhães de
Souza (Inconfidentes); Andresa Fabiana Batista Guimarães (Carmo de Minas); Maria Josiane
Ferreira Gomes (Pouso Alegre); Maria Cecília Rodrigues Simões (Pouso Alegre); Bruno
Weber Ribeiro (Três Corações) e Siméa Paula de Carvalho Ceballos (Carmo de Minas).
Ausências: Yani Oliveira Vilas Boas (Machado); Carolina Mariane Moreira (Poços de Caldas);
Eliezer Marques Mafra (Poços de Caldas); Edgard Murad Júnior (Três Corações); Albert
Medeiros de Paula (Passos); Paulo Ezequiel Botelho Silva (Pouso Alegre); Lucas Magalhães
Prado (Campus Muzambinho) e Maria Eduarda Rezende (Inconfidentes). A profª. Sindynara
agradeceu a presença de todos e justificou a ausência do prof. Rafael Felipe Coelho Neves
(Poços de Caldas), e na sequência, iniciou a ordem do dia: 1. Reformulação da

Resolução 55/2014 – Cartão Pesquisador; a profª. Sindynara perguntou aos presentes
sobre a reformulação da resolução 055/2014 que trata do Cartão Pesquisador, se algum
membro tinha alguma consideração. Não houve qualquer manifestação e neste caso a
Presidente colocou em votação a aprovação da reformulação da resolução; após votação a
Reformulação da Resolução 055/2014 foi aprovada com 12 votos a favor, nenhum

contrário e 3 abstenções. Dando sequência a pauta passou-se ao item 2. Minuta da

Resolução – Uso Compartilhado de Laboratórios; a profª. Sindynara fez uma breve
explicação e comentou que o Art. 4º da lei do Novo Marco Legal trata sobre
compartilhamento de Laboratórios e demais instalações das ICTs com ações voltadas a
Inovação Tecnológica permitindo a utilização das instalações na execução de projetos de
pesquisa/inovação. “Lei 3.243/2016: Novo Marco Legal  no art. 4º: I - compartilhar seus
laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICT ou
empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para consecução das atividades de
incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística; II - permitir a utilização de seus
laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em



suas próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente
em sua atividade-fim nem com ela conflite”. A profª. informou ainda que a Minuta da
Resolução ficou na página do IFSULDEMINAS para consulta pública até do dia 30/06/2020, e
que todas sugestões recebidas pela comunidade já foram referendadas no documento
encaminhado, bem como o parecer favorável do Dr. Dauri (Procurador Federal no
IFSULDEMINAS) e a partir de agora a Minuta precisa de aprovação até chegar ao Conselho
Superior para homologação. A profª. perguntou se algum membro tinha alguma
consideração/sugestão a fazer sobre a minuta de Laboratórios Compartilhados, não
havendo manifestação, a presidente colocou a aprovação da mesma em votação. Após a
votação, a Minuta da Resolução de Uso Compartilhado de Laboratórios foi

aprovada com 12 votos a favor, nenhum contrário e 3 abstenções. Seguindo a
ordem do dia passou-se para o item 3. Minuta da Resolução – Prestação de Serviços; a
profª. Sindynara explanou sobre a Minuta de Prestação de Serviços, explicou que a Lei
13.243/2016, Novo Marco legal, em seu Art. 8º diz: “É facultado à ICT prestar a instituições
públicas ou privadas serviços técnicos especializados compatíveis com os objetivos desta
Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente
produtivo, visando, entre outros objetivos, à maior competitividade das empresas”; a profª.
informou ainda que a Minuta da Resolução ficou na página do IFSULDEMINAS para consulta
pública até do dia 30/06/2020, e que todas sugestões recebidas pela comunidade já foram
referendadas no documento encaminhado, bem como o parecer favorável do Dr. Dauri
(Procurador Federal no IFSULDEMINAS) e a partir de agora a Minuta precisa de análise e
aprovação. A profª. perguntou se algum membro tinha alguma consideração/sugestão a
fazer sobre a Minuta de Prestação de Serviços, não houve manifestação, assim a presidente
colocou a aprovação da mesma em votação. Após a votação, a Minuta da Resolução de

Prestação de Serviços foi aprovada com 12 a favor, nenhum contra e 3

abstenções. Seguindo a pauta da reunião passou-se ao item 4. Minuta da Resolução –

Política de Inovação do IFSULDEMINAS; a profª. explicou que de acordo com a Lei
13.243/2016 (Novo Marco Legal), as Instituições de Ciência e Tecnologia de direito público
deverão instituir sua política de inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos
processos que orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente
produtivo, em consonância com as prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e
inovação e com a política industrial e tecnológica nacional. Formou-se então uma comissão
do IFSULDEMINAS para esboçarem a Minuta da Política de Inovação do IFSULDEMINAS, essa
comissão tinha membros dos Escritórios Locais de Inovação e Transferência de Tecnologias
(ELITTs), Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e Pró-Reitoria de Administração (PROAD).  A
profª. informou ainda que a Minuta da resolução ficou na página do IFSULDEMINAS para
consulta pública até do dia 30/06/2020, e que todas sugestões recebidas pela comunidade
já foram referendadas no documento encaminhado, bem como o parecer favorável da
Procuradoria Federal. A profª. perguntou se algum membro tinha alguma
consideração/sugestão a fazer sobre a Minuta de Prestação de Serviços. Prof. Juliano
(Passos) explicou que o ELITT de Passos apontou algumas considerações no texto; no item
VIII do Art. 2º – na parte em que fala da Extensão Tecnológica , retirar o “para”; no item II
no Art. 3º onde se lê PDI, colocar antes da sigla o significado da mesma pois é a primeira
vez que aparece no texto;  prof. Juliano também trouxe a dúvida de que se seria possível
uma pessoa externa utilizar dados do IFSULDEMINAS para construção de software, por
exemplo, e colocar o IFSULDEMINAS como cotitular na criação do mesmo (pelo uso das
informações coletadas);  no que a Adélia (NIT) respondeu que sim, deve incluir, disse ainda
que qualquer pessoa que desenvolva alguma tecnologia (produto, software ou  processo)
junto com o Instituto deverá formalizar uma parceria e tem que gerar um acordo e,  dentro
deste acordo ficam estipuladas a titularidade e cotitularidade entre as instituições; a profª.
Sindynara complementa que o Art. 9º da minuta esclarece essa questão; no Art. 28 §2 e §3
no parágrafo único, incluir o §1 também. A profª. Sindynara esclareceu também a dúvida
sobre a resolução dos Elitts. Não havendo mais sugestões a Presidente colocou a aprovação
da mesma em votação. Após a votação, a Minuta da Resolução da Política de

Inovação do IFSULDEMINAS foi aprovada com 10 votos a favor, nenhum contrário

e 5 abstenções. Dando sequência à ordem do dia passou-se ao item 5. Análise IN 05-

2019 – CAPEPI, a profª. Sindynara explicou que se trata de uma proposta de reformulação
do texto da instrução normativa (IN) e que a mesma foi aprovada em 2019 devido a
necessidade de instituir trâmites para pesquisa com dados do IFSULDEMINAS, disse também
que a IN foi melhor redigida para não ferir a Lei de Acesso à Informação. Comentou que a
mesma foi apreciada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP), na



pessoa da professora Heloisa Turcatto Gimenes Faria e pela Procuradoria Federal, na
pessoa do Dr. Dauri Ribeiro Silva. A profª. Sindynara fez a leitura dos dizeres da IN e após,
perguntou se alguém gostaria de se manifestar ou sugerir alterações. Não houve
manifestação e então passou-se a aprovação da reformulação da IN. A primeira votação foi
para verificar se mantemos ou revogamos a IN 005/2019, que após votação foi aprovada

a manutenção da IN com trâmites para pesquisas com dados institucionais, a

votação foi de 13 votos a favor, nenhum contrário e 2 abstenções.  Após a Srª.
Presidente abriu votação para a aprovação ou não das modificações sugeridas no
documento, que, após votação, que foi de 13 votos a favor das modificações, nenhum

contrário e 2 abstenções; a reformulação da IN 005 foi aprovada. A IN 005/2019
será revogada e a nova com as modificações será disponibilizada na página da PPPI. Dando
sequência passou-se ao item 6. Expedientes; a profª. Sindynara informou que esse ano A
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) terá como tema: “Ciência,

Educação e Desenvolvimento Sustentável para o Século XXI”. A 72ª reunião anual,
acontecerá em uma versão estendida e virtual de 1º a 5 de setembro; de 5 a 10 de outubro;
de 3 a 7 de novembro; e de 30 de novembro a 5 de dezembro de 2020. Solicitou para que
todos divulgassem nos Campi e todos manifestaram apoio. Após deixou a palavra aberta
aos membros para considerações, não havendo, seguiu com os informes; passou a palavra
à profª. Letícia (Machado) que explanou sua preocupação referente as formas de apoio as
publicações científicas, disse que é necessário pensar e elaborar uma estratégia para
melhorar os editais de apoio a publicações no sentido de aplicar os recursos em publicações
de maior impacto, pensando em formas de atender as demandas dos pesquisadores. Não
sabemos se nossos pesquisadores não publicam por não produzir artigos ou por não ter
recursos para bancar as publicações. Comentou sobre a necessidade de pensar em
alternativas para estimular a publicação no IFSULDEMINAS. Exemplificou uma ocorrência
em Machado, com um pesquisador que teve um artigo aprovado em Revista Internacional
com Qualis A1, com valor de publicação elevado e em dólar, entretanto os nossos editais
preveem um montante de R$ 800,00 por semestre/docente. Comentou que discutiu esse
assunto com a Sindynara e que é necessário pensar em mudar as regras para os editais de
2021 em questão de porcentagens e não limitar valores, aumentar o valor ou pagar 50% da
taxa de submissão, acolhendo publicações de revistas de maior impacto. Profa. Letícia disse
por fim que queria dividir essa preocupação e verificar se os coordenadores dos outros
campi tiveram algo parecido. Prof. Marcos Magalhães corrobora em rever a questão dos
editais de publicações. A profª. Sindynara comentou que para os editais deste ano a ação
em andamento foi decidida na CAPEPI do fim do ano de 2019, porém já está anotado para
analisar e rever para 2021 e que podemos marcar uma CAPEPI exclusiva para rever os três
editais de apoio a publicações, melhorando e adequando a realidade dos Campi. Após
deixou a palavra aberta para manifestações. Profª. Camila disse que concorda com a fala da
profª. Letícia, pois é um pouco injusto dependendo do Qualis da revista a ser submetida (B5
ou A1) e que é necessário pensar no recurso disponível e o nível de apoio (Qualis – fato de
impacto – ranqueamento), quanto maior o Qualis maior o apoio da instituição; disse ainda
que desmotiva o modo como está sendo realizado hoje. Prof. Carlos José sugeriu que os
editais fossem um edital único da reitoria, que o gerenciaria e sem limitador de recursos.
Profª. Brígida lembrou que para a CAPES não existe mais o Qualis B5 e que seria
interessante tentar pagar a taxa na íntegra, apoiando assim a pesquisa, o produto final e
fortalecendo aqueles que já produzem para que continuem produzindo. Profª. Sindynara
agradeceu as considerações de todos e propôs organizarmos um Grupo de Trabalho (GT)
para analisar a reformulação para os editais de 2021 e assim atender uma demanda mais
real dos Campi. A profª. pediu nomes para compor o GT. Acertou-se que os professores

Marcos Magalhaes, Juliano, Letícia, Paulo, Maria Josiane e Maria Cecília serão o

GT para propor modificações no edital, e que a comunicação principal será por

meio da profª. Letícia. Seguindo a prof.ª Letícia questionou se poderia rever os recursos
destinados aos editais dos Campi, se o valor destinado por Campus, poderia ser aplicado
nos outros editais, ou por exemplo, ao que mais foi procurado, como o de publicação no
caso do Campus Machado, inclusive com retificação dos valores a serem aportados para os
pesquisadores. A profª. Sindynara colocou a questão em votação para a autonomia do
Campus em retificar os editais, respeitando o limite de recurso aprovado por Campi, com 12
votos a favor de retificar e 3 abstenções, acertou-se que os

NIPES/GEAPES/Coordenadores de Pesquisa tem autonomia para rever os recursos

dos editais de publicações e retificação dos mesmos, da melhor forma que

atender ao Campus. Dando sequência aos informes a profa. Leticia informou que não
fomos contemplados no Edital Serapilheira, foram mais de 100 submissões e somente oito
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