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ATA 3/2020 - CAPEPI/RET/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 29 de junho de 2020.

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, com início às dezesseis horas 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 ordinária, 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) Aprovação da ata do dia 15/05/2020; 2) Deliberação
sobre o Edital 02-2020 IFES - Apoio à implementação das Oficinas 4.0; 3) Esclarecimentos sobre o
Edital 03-2020 IFES - Apoio à iniciação tecnológica com foco na Economia 4.0; 4) Esclarecimentos
sobre o Edital 35-2020 CONIF - Apoio à criação dos Laboratórios IFMaker na Rede Federal de
Educação Profissional Científica e Tecnológica; 5) Programa IF Mais Empreendedor; 6) Apoio ao
Centro de Validação Tecnológica; 7) Avaliação do Polo Embrapii IFSULDEMINAS Agroindústria do
Café; 8) Consulta Pública das minutas: Política de Inovação do IFSULDEMINAS, Uso Compartilhado
de Laboratórios e Prestação de Serviços Tecnológicos; 9) 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); Yani Oliveira Vilas Boas (Machado); Paulo César dos Santos (Muzambinho);
Leandro Gustavo da Silva (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); Rafael
Felipe Coelho Neves (Poços de Caldas) e Marcelo Junqueira de Oliveira. Ausências: Bruno Weber Ribeiro (Três
Corações); Siméa Paula de Carvalho Ceballos (Carmo de Minas); 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 de
Maria Cecília Rodrigues Simões (Pouso Alegre) e o atraso do prof. Rafael Felipe Coelho Neves (Poços de
Caldas) e na sequência, iniciou a ordem do dia: 1) Aprovação da ata da reunião do dia 15/05/2020 , a
profª. Sindynara perguntou se alguém gostaria fazer sugestões quanto aos dizeres na ata e não houve
manifestação. A ata da reunião de 15/05/2020 foi aprovada por unanimidade . A seguir pediu permissão
aos membros para deixar o item 2 para o final da reunião por se tratar de assunto que demandará maior
tempo para discussão, o que foi aprovado por todos. Seguindo a pauta passou-se ao item 3) Esclarecimentos
sobre o Edital 03-2020 IFES - Apoio à iniciação tecnológica com foco na Economia 4.0, a profª.
Sindynara explicou que este edital possui o objetivo de apoiar o desenvolvimento de projetos de iniciação
tecnológica de instituições da Rede Federal voltadas à formação de estudantes do ensino médio técnico,
médio regular e dos anos finais do ensino fundamental, das redes públicas de ensino, em habilidades
relacionadas às novas tecnologias digitais no contexto da Economia 4.0. Cada Instituto poderá submeter até
(8) oito propostas de projetos sendo que até (3) três propostas poderão ser selecionadas por instituição. Assim
o edital foi explanado no Colégio de Dirigentes (CD) deliberando que cada Campus ficaria responsável por
escrever um projeto no modelo do edital, que deverá ser enviado à PPPI, junto com os outros documentos
solicitados no edital (por exemplo, comprovante de parceria com a secretaria de educação). Todas as
propostas recebidas serão submetidas ao edital 03/2020, ficando a seleção sob responsabilidade da própria
Comissão de Avaliação do Edital (IFES). O período de submissão para o edital é de 19/06/2020 a 09/09/2020.
Assim, para que possamos fazer a junção dos documentos bem como não correr o risco de enviar muito em
cima da hora, as propostas dos Campi deverão ser enviadas à PPPI pelos Coordenadores de Pesquisa até
31/08/2020. Todos tiveram ciência . A seguir passou para o item 4) Esclarecimentos sobre o Edital 35-
2020 CONIF - Apoio à criação dos Laboratórios IFMaker na Rede Federal de Educação Profissional
Científica e Tecnológica , a profª. Sindynara explicou que este edital foi levado ao CD na reunião do dia
28/05/2020. Que podem ser submetidas até três propostas sendo que teremos que fazer a indicação da
prioridade. Ficou aprovado na reunião (CD) que será apresentado um Laboratório Móvel como uma das
propostas, este ficando sob a responsabilidade da Reitoria por meio da Diretoria de Inovação Tecnológica e
Empreendedorismo (DITE) juntamente com o Campus Pouso Alegre – como primeira prioridade. Informou
também que para o ranqueamento das outras duas unidades foram utilizados requisitos mencionados no
próprio edital. Foram analisadas a porcentagem de matrículas no ensino técnico, porcentagem de matrículas
em licenciatura, porcentagem de matrículas no Proeja – todos com peso 2; porcentagem quanto ao índice de
eficiência acadêmica – com peso 3. Empresa Júnior ou Incubadora seriam utilizados somente para casos de



empate. Assim, utilizamos os dados enviados pelo servidor Márcio Previtalli da Pró-Reitoria de Ensino, uma vez
que a Plataforma Nilo Peçanha ainda não havia sido publicada. Foi utilizada também uma projeção de
matrículas referente ao período de 2020/1. Então, os Campi selecionados para enviar as outras propostas
foram Carmo de Minas e Poços de Caldas. Os projetos estão sendo elaborados e apresentam-se em fase de
finalização. A profª. Camila comentou que o ranqueamento foi confuso e a profª. Sindynara esclareceu a
questão. Todos tiveram ciência . Dando sequência a reunião, passou-se ao item 5) Programa IF Mais
Empreendedor, a profª. Sindynara explicou que é uma ação que está sendo construída em conjunto com
a Pró-Reitoria da Ensino (PROEN) e Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), elaborado para atender pequenas e
médias empresas, formais e informais, no intuito de ajudar aqueles que tiveram ou estão com problemas
devido ao cenário da pandemia, em nossa região. O Programa tem o objetivo de oferecer um espaço de
aprendizado significativo para nossos alunos, que receberão bolsas e terão dois professores orientadores
nesse processo de consultoria. Também abre-se o espaço de tratativas junto aos arranjos produtivos locais
(APLs) uma vez que haverá um edital para oferecer consultoria técnica em duas áreas (marketing digital e
remodelagem de negócio). Todos tiveram ciência e aprovaram a ação . Passou-se então ao item 6) Apoio
ao Centro de Validação Tecnológica , a profª. Sindynara explicou que o Centro de Validação Tecnológica,
regido pela Resolução do Conselho Superior (Consup) do IFSULDEMINAS, nº 57/2019, faz parte do Polo de
Inovação em Cafeicultura e está localizado em Guaxupé/MG. Como já é de conhecimento, é uma unidade de
validação de insumos, máquinas e equipamentos para a cafeicultura. A fazenda é gerida pelo Campus
Muzambinho e a cada ano vem apresentando resultados satisfatórios, com o envolvimento de alunos e
prospecção de projetos com diversas empresas. No intuito de ajudar o desenvolvimento de novos projetos
bem como apoiar os que estão em atividade, a PPPI, assim como fez com a Incetec e os Espaços Makers no
ano de 2019, tem no momento a possibilidade de apoiar com recurso orçamentário, a disponibilização de até
duas bolsas por meio da Resolução do Consup do IFSULDEMINAS nº 109/2018. Neste sentido pediu o apoio de
todos para efetivar esta ação, ficando acordado que, se aprovado pela Câmara, quando o projeto for finalizado
será enviado aos membros da CAPEPI para ciência. Todos concordaram com o aporte financeiro para o
Centro de Validação Tecnológica . A seguir passou-se ao item 7) Avaliação do Polo Embrapii
IFSULDEMINAS Agroindústria do Café, a profª. Sindynara relatou que o Polo de Inovação Embrapii
IFSULDEMINAS Agroindústria do Café passou por mais uma etapa do processo de avaliação pela Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). Informou que foi realizada uma avaliação de 45 itens
de processos e insumos cumpridos pelo Polo depois de dois anos de sua implementação no IFSULDEMINAS. A
avaliação aconteceu por meio de videoconferências com gestores da unidade e por uma equipe coordenada
pelo Consultor Álvaro Abackerli, da sede da EMBRAPII em Brasília. O processo teve como objetivo verificar o
cumprimento das metas estabelecidas para o período de estruturação do Polo. Foram analisados documentos
e protocolos de trabalho, os projetos desenvolvidos, a atuação dos pesquisadores docentes e discentes e das
empresas envolvidas nos projetos. O Polo foi avaliado positivamente, a unidade cumpriu as exigências
previstas para o Período de Estruturação e se prepara para uma nova fase. Entre 2021 e 2023, o Polo passará
pelo Período de Consolidação, cujas expectativas são de ampliação de projetos e de captação de recursos para
investimentos. Atualmente, o Polo de Inovação do IFSULDEMINAS possui três produtos inovadores, todos com
depósitos de patentes efetivados no INPI e já em fase de comercialização pelas empresas parceiras. Vale
ressaltar que a unidade apoia projetos inovadores e está aberta à parceria com empresas e pesquisadores que
queiram desenvolver tecnologias e soluções voltadas para o mercado do café. O Polo possui um Edital de fluxo
contínuo para ingresso de novos pesquisadores que pode ser acessado pelo site do polo através do link:
(https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/embrapii/012018/EDITAL_N%C2%BA_01_2018_atual_pesquisadores.pdf).
Finalizando abriu a fala aos presentes e não tendo manifestação encerrou o assunto. Todos tiveram ciência
da avaliação e novos procedimentos bem como do cadastro de novos pesquisadores. Passou-se para
o item 8) Consulta Pública das minutas: Política de Inovação do IFSULDEMINAS, Uso Compartilhado
de Laboratórios e Prestação de Serviços Tecnológicos , a profª. Sindynara explicou que a Diretoria de
Inovação Tecnológica e Empreendedorismo (DITE) em conjunto com o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)
finalizaram as minutas citadas e neste momento as mesmas encontram-se em período de consulta púbica
pelo site do IFSULDEMINAS (https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/institucional-geral/3596-consulta-
publica) até o dia 30/06/2020. A profª. solicitou ajuda na divulgação nos Campi bem como na participação de
todos. Todos tiveram ciência e se comprometeram a ajudar na divulgação . Na sequência passou-se
para o item 9) Expedientes, a profª. Sindynara relatou neste item: a) Edital com o IFSP , a profª. Sindynara
explicou que o edital está em vigência e em período de submissão de projetos, que objetivo é a seleção de
propostas de projetos de pesquisa no âmbito do IFSULDEMINAS e do IFSP que contribuam significativamente
para o desenvolvimento da ciência por meio de redes colaborativas de pesquisa em todas as áreas do
conhecimento. Cada projeto deverá possuir dois coordenadores, sendo um do IFSULDEMINAS e outro do IFSP.
O edital apoiará quatro propostas com valor máximo de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) cada uma,
a serem destinados para despesas de capital e custeio, incluindo os valores destinados às bolsas. Informou
que o período de submissões se encerram no dia 30/06/2020 pelo GPPEx
(https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pro-reitoria-pesquisa-pos-graduacao-inovacao/editais-pppi/3571-
edital-n-01-2020-edital-conjunto-ifsuldeminas-ifsp). Todos tiveram ciência e se comprometeram a ajudar
na divulgação. Passou para o próximo informe: b) Edital 84/2020,  a profª. informou que este edital trata de
bolsas institucionais de iniciação científica no ensino médio (PIBIC-EM/CNPq) e que no dia 19/06 o edital foi
reaberto com retificação do cronograma, colocando o prazo de submissões até 30/06/2020 e pediu que todos
divulgassem a informação nos campi, (https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pro-reitoria-pesquisa-pos-
graduacao-inovacao/editais-pppi/3544-edital-84-2020-pibic-em-bolsas-institucionais-de-iniciacao-cientifica-do-
ensino-medio) . Todos tiveram ciência e se comprometeram a ajudar na ação . Na sequência relatou
sobre c) 12ª Jornada Científica e Tecnológica e 9º Simpósio de Pós-graduação , informando que os
eventos acontecerão no período de 02 a 04/12/2020 de forma online e o período de submissão de trabalhos
será de 03 a 31 de agosto/2020. Solicitou ajuda na divulgação das datas para toda a comunidade acadêmica.
Todos tiveram ciência e se comprometeram a ajudar na divulgação . Assim passou para o próximo
informe: d) Edital 2º Desafio de Inovação Tecnológica – Edital 98/2020  – a profª. Sindynara comentou
que o edital de Desafio de Inovação que está em andamento com inscrições abertas até 10/07/2020. Solicitou
ampla divulgação entre os servidores e discentes (https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pro-reitoria-
pesquisa-pos-graduacao-inovacao/editais-pppi/3587-2-desafio-de-inovacao-tecnologica) . Todos tiveram



ciência e se comprometeram a ajudar na divulgação. Seguindo os expedientes: e) 10ª Olimpíada de
Programação (OLIP) informou que a mesma ocorreu de forma online, no dia 20/06/2020 e contou com mais
de 35 equipes envolvendo 176 participantes. Agradeceu e parabenizou o Campus Muzambinho pela
organização e todos os procedimentos que envolveram a realização da competição. Todos tiveram ciência .
Seguindo relatou sobre: f) Editais de apoio à comunicação científica  – a profª. Sindynara sugeriu que os
Campi, por meio do NIPE/GEAPE, reforcem estes editais para que todos os servidores tenham conhecimento e
possam participar. Todos tiveram ciência e se comprometeram quanto a divulgação . Em seguida
relatou sobre g) Relatório conjunto de prestação de contas de projetos de pesquisa , a profª.
Sindynara informou que já aconteceram algumas reuniões, porém infelizmente não foi concluída nenhuma
proposta até este momento. Informou que assim que for finalizada a proposta a mesma será repassada a
todos para apreciação. Todos tiveram ciência . Na sequência passou ao item h) Edital conjunto com
Institutos do Sudeste, a profª. Sindynara comentou que o edital será voltado para inovação tecnológica e
que está em fase de tratativas com o todos os Institutos da região Sudeste sobre as diretrizes, valores, áreas e
demais informações. Assim que tivermos mais informações passaremos a todos. Solicitou manifestação de
todos sobre o apoio quanto a esta ação. Todos tiveram ciência e concordaram com a parceria para o
Edital. Seguindo para o informe i) Grupos de Pesquisa (GP), a profª. Sindynara passou a palavra à
servidora Eunice Cristina da Silva, que trabalha na Coordenadoria Geral de Pós-Graduação. Eunice explicou
que pretende enviar uma proposta para fortalecer os grupos de pesquisa no IFSULDEMINAS, explicou que a
questão já é vista a algum tempo e que neste momento surgiu em virtude de um questionamento de um
docente que questionou o porquê de transformar um grupo de estudos em um grupo de pesquisa cadastrado
no Diretório de Pesquisas do CNPq (DGP), e o que mudaria para ele. A partir deste questionamento tentaremos
formular uma proposta para fortalecer os grupos de pesquisa cadastrados no DGP. Assim que a proposta
estiver concluída será enviada aos membros para apreciação. A servidora lembrou ainda que os GP
cadastrados no DPG possuem grande visibilidade nacional o que pode acarretar pesquisas conjuntas com
outras IES; Todos tiveram ciência.  A profª. Sindynara agradeceu a servidora e continuou com a sequência
aos informes, j) Assinaturas nas Atas da CAPEPI,  a profª. Sindynara explicou que a partir deste ano, após
serem aprovadas em reunião, as atas serão inseridas como documento no SUAP e as mesmas serão assinadas.
Perguntou a todos se a assinatura ficará a cargo somente da Presidente e Secretária da CAPEPI, ou melhor
enviar a todos os membros desta Câmara. Foi aberta a palavra para manifestação. Todos aprovaram o
procedimento para a assinatura somente da Presidente e Secretária. Após finalizados os informes a
profª. Sindynara passou ao item 2) Deliberação sobre o Edital 02-2020 IFES - Apoio à implementação
das Oficinas 4.0, a profª. Sindynara explicou que o objetivo do edital é promover a imersão de estudantes
em atividades de pesquisa aplicada, com foco em tecnologias digitais, ao empreendedorismo e à inovação,
demandadas pela Economia 4.0; capacitar professores da Rede nas metodologias das Oficinas 4.0 e de
orientação de projetos de inovação tecnológica; estimular a aproximação com o setor produtivo, reforçando a
articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ao todo 15 propostas serão selecionadas. É
obrigatório uma declaração de intenção de parceria do setor produtivo (público ou privado) ou termo já
assinado. Para este edital a submissão deverá ser um projeto por instituição contendo quatro subprojetos
(plano) de inovação tecnológica. A proposta deverá ser enviada pelo Gabinete/Reitoria. O valor total para cada
projeto institucional é de R$ 216.000,00 sendo R$ 80.000,00 para equipamentos; R$ 20.000,00 para material
de consumo e R$ 116.000,00 para bolsas. O período de submissão para o edital é de 06/06/2020 a
28/08/2020. No dia 17/06/2020 foi apresentado no CD o edital e foi sugerido para o IFSULDEMINAS, que cada
Campus enviasse para à PPPI, uma proposta de projeto contendo somente um plano nos moldes do Edital
(Anexos II e V). Assim, seria realizada uma seleção interna, ranqueando as propostas recebidas, conforme
critérios do item 9 do Edital (tabela 3). A seleção interna se daria por meio de uma Comissão elaborada para
tal, com membros das Câmaras de Ensino (CAMEN), Extensão (CAEX) e Pesquisa (CAPEPI). As quatro melhores
propostas contemplariam o projeto institucional a ser enviado para o Edital 02/2020, via Gabinete (Reitoria).
Com esta proposta, pelo menos quatro dos oito Campi do IFSULDEMINAS seriam contemplados com o envio. O
Campus que obtivesse a melhor nota, seria também contemplado o seu coordenador. Este coordenador
atuaria como coordenador geral – para o projeto institucional a ser enviado, envolvendo os quatro planos
(subprojetos). Informou ainda que se aparecessem projetos similares, os Coordenadores de Pesquisa poderiam
pensar na junção das propostas – caso manifestassem interesse. Assim, para todos os trâmites de seleção
interna, a PPPI aguardaria o envio do projeto e dos outros documentos (parceria, por exemplo) pelos
Coordenadores de Pesquisa dos Campi 03/08/2020. Entretanto no dia 18/06/2020 a SETEC/MCTIC realizou uma
reunião com as Pró-Reitorias e ficou claro que a intenção do Edital é de ter o projeto com os planos sendo
realizados somente em uma única unidade. Na reunião, por mais de uma vez foi explicado sobre os pontos
positivos em termos os planos sendo elaborados por mais de uma unidade, com diferentes empresas, com um
maior número de pessoas a serem capacitadas, mas infelizmente não houve avanço para tal sugestão. Então
foi colocado este ponto na pauta da reunião de hoje para podermos pensar coletivamente em como o
IFSULDEMINAS poderá participar deste edital. A profª. abriu a palavra aos presentes para a discussão. O prof.
Carlos José sugeriu uma proposta em conjunto, porém de forma mais espalhada, unindo assim as
necessidades de vários campi em uma única proposta; seria interessante na questão da matéria-prima que
pudesse ser a necessidade de todos; a profª. Sindynara comentou que o edital está muito amarrado com
diversas capacitações aos professores e alunos e que em decorrência dos materiais para a capacitação (kits) a
mesma deverá ser em um campus somente – inclusive isto foi muito pontuado na reunião com a SETEC. A
profª. perguntou se todos campi iriam manifestar interesse em participar e pediu para os coordenadores
verificarem com os pares, porém precisamos deliberar uma metodologia/critério para o encaminhamento da
proposta a ser enviada. A profª. Camila questionou se não poderia ser um projeto itinerante como o projeto
Lab. Maker, se poderia para esta oficina, assim contemplaria capacitação para diversos campi (alunos). Profª.
Sindynara informou que o projeto envolve questões como bolsas e outros quesitos já desenhados no edital, o
que deixa mais complicado para o caso de projetos itinerantes. O prof. Rafael propôs concentrar em um
Campus específico com coordenadores de 4 campi distintos e podendo dividir os materiais em consenso com
os participantes, após a construção e execução do projeto, levando em conta parâmetros, índices e parcerias,
por exemplo. A profª. Letícia informou que tem um professor interessado em colaborar, porém não tem
condições para liderar o projeto. O prof. Juliano comentou que o campus ainda está conversando sobre as
ideias para o edital e sugeriu postergar a discussão de qual campus irá participar da construção e levar a
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