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ATA Nº7/2021/CAPEPI/IFSULDEMINAS

Ata da Reunião da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação (CAPEPI) do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
(IFSULDEMINAS), realizada em 3 de novembro de 2021.

Ao terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, com início às oito horas e dois minutos e
transmitida via webconferência Google Meet (meet.google.com/vit-rgrp-mzu) 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
da reunião da CAPEPI de 03 de agosto de 2021; 2. Análise para revogação da IN nº
006/2019/PPPI/IFSULDEMINAS; 3. Reformulação da Resolução do Conselho Superior (CONSUP)
nº 101/2018 - Lato sensu em Formação de Lideranças para Gestão Avançada de Mercado do
Campus Poços de Caldas; 4. Criação do Curso Lato sensu em Construção Civil do Campus
Pouso Alegre; 5. Apresentação do manual "Boas práticas em pesquisas científicas e
tecnológicas"; 6. Ampliação do quadro de avaliadores ad hoc da Comissão de Ética no Uso de
Animais (CEUA/IFSULDEMINAS); 7. Informes: a) Cursos de capacitação aos discentes de Pós-
Graduação; b) Curricularização da Pesquisa; c) Edital nº 189/2021: Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) IFSULDEMINAS/FAPEMIG; d) Lato sensu em Docência na
Educação Superior (parceria com a PMMG) e Lato sensu em Bioética ambos do Campus
Muzambinho. e) Stricto sensu em Educação Matemática; f) Stricto sensu em Mestrado
Profissional em Ciências Policiais e Tecnologias Inovadoras, parceria com a PMMG; g) SUAP-
Pesquisa; h) Edital SETEC/MEC nº 63/2021, para seleção de projetos de promoção às Indicações
Geográficas; i) Edital FAPEMIG nº 08/2021, para apoio aos ambientes promotores de inovação; j)
Aprovação do IFSULDEMINAS no Edital da SETEC/IFES nº 01/2021 - Apoio à iniciação
tecnológica com foco no ensino de programação aplicada; k) Instrução Normativa sobre cursos
lntercampi e 8. Expedientes. Estavam presentes: Sindynara Ferreira (Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação), Cristina Lucia Janini Lopes (Diretora de Inovação Tecnológica e
Empreendedorismo), Adélia Maria Spacek Dantas de Oliveira (Coordenadora do Núcleo de Inovação
Tecnológica), Eunice Cristina da Silva (Coordenadoria Geral de Pós-Graduação), os Coordenadores de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: Letícia Gomes de Morais Amaral  – Campus Machado, Camila
Souza dos Anjos Lacerda – Campus Inconfidentes, Juliano de Souza Caliari – Campus Passos, Rafael
Felipe Coelho Neves – Campus Poços de Caldas, Ariana Vieira Silva – Campus Muzambinho,  Maria
Cecília Rodrigues Simões – Campus Pouso Alegre, Andresa Fabiana Batista Guimarães – Campus
Avançado Carmo de Minas; os representante dos Núcleos Institucionais de Pesquisa e Extensão (NIPE)
ou Grupos de Estudos Avançados em Pesquisa e Extensão (GEAPE): Brígida Monteiro Vilas Boas,
titular – Campus Machado, Thomé Simpliciano Almeida titular - Campus Passos, Leandro Gustavo da
Silva, titular - Campus Muzambinho, Maria Josiane Ferreira Gomes, titular – Campus Pouso Alegre,
Carlos Cezar da Silva, titular – Campus Inconfidentes, Natália Moreira Mafra, titular – Campus Avançado
Carmo de Minas e Sérgio Pedini, titular – Campus Poços de Caldas; os Coordenadores dos Escritórios
Locais de Inovação e Transferência de Tecnologia: Diogo Rógora Kawano – Campus Passos, Cléber
Kouri – Campus Inconfidentes, Héber Rocha Moreira – Campus Muzambinho, Rodrigo Lício Ortolan –
Campus Poços de Caldas e Lourdes Aparecida Ribeiro – Campus Avançado Três Corações, docentes
efetivas em projetos de pesquisa:  Hebe Perez de Carvalho – Campus Inconfidentes e Adriana Falqueto
Lemos – Campus Pouso Alegre, os técnico-administrativos efetivos Judite Fernandes Moreira – Campus
Poços de Caldas e Leonardo Silva Manso – Reitoria, os representantes dos cursos Stricto sensu:
Nathalia Luiz de Freitas, Campus Poços de Caldas – Mestrado Profissional em Educação Profissional e



Tecnológica e João Paulo Martins, Campus Pouso Alegre – Mestrado Profissional em Ciências e
Tecnologia dos Alimentos, discente: Alexia da Costa Oliveira – Campus Machado, Emily Daphne de
Paula Simão Reis – Campus Passos, Katiane Isabela silva – Campus Muzambinho e como convidados:
André Lucas Novaes – Campus Poços de Caldas e Paulo Roberto Labegalini  do Campus Pouso Alegre.
Ausências justificadas dos membros: Carlos José dos Santos – Campus Avançado Três Corações, Lilian
Ferrugini – Campus Avançado Carmo de Minas e Karen Eduarda Barbosa – Campus Inconfidentes.
Ausências: Paula Magda da Silva Roma, titular – Campus Avançado Três Corações, Ronã Rinston
Amaury Mendes – Campus Pouso Alegre e Lúcia Helena da Silva – Campus Machado. Dando início a
reunião a profª. Sindynara agradeceu a presença de todos, desejou boas-vindas aos novos membros
comunicando que houveram algumas alterações de membros e a emissão da nova portaria. Seguindo,
passou para o item de pauta 1. Aprovação da ata da reunião da CAPEPI de 03 de agosto de 2021:
 abriu a palavra para considerações dos membros e não havendo, foi colocado em votação sendo a ata
da reunião de 3 de agosto de 2021 aprovada por unanimidade. Passou-se para o item de pauta 2.
Análise para revogação da IN nº 006/2019/PPPI/IFSULDEMINAS: A profª. Sindynara informou sobre a
necessidade de revogação da instrução normativa (IN) 006/2019 que trata dos procedimentos dos
processos seletivos de Pós-Graduação pois na ocasião da formulação dessa IN, o regimento da pós-
graduação Lato sensu não trazia as informações claramente de como se dava o processo seletivo,
porém a Resolução do Conselho Superior vigente, nº 109/2021, menciona sobre o processo de seleção
dos discentes. Sobre o valor da taxa de inscrição a profª. informou que ele não é mencionado na
Resolução uma vez que o valor é atualizado e deliberado em reunião do Colégio de Dirigente (CD).
Após explanação a profª. colocou o item em votação sobre a revogação, não revogação ou abstenção,
que obteve 20 votos a favor da revogação, 6 abstenções e nenhuma não revogação, assim a IN
06/2019-PPPI será revogada, passando a valer o texto da Resolução nº 109/2021  e o valor da taxa de
inscrição será deliberado e ficará constado somente em atas do CD do IFSULDEMINAS. Seguindo
passou-se ao item 3. Reformulação da Resolução do Conselho Superior (CONSUP) nº 101/2018 -
Lato sensu em Formação de Lideranças para Gestão Avançada de Mercado do Campus Poços de
Caldas, o grupo de trabalho para análise foi do Campus Pouso Alegre. A profª. Sindynara passou a
palavra a profª. Maria Cecília (POA) para apresentar as considerações do GT sobre a análise do PPC do
curso e lembrou que um dos itens de atualização será a nomenclatura do curso que passará a ser
chamado de Gestão Empresarial. A profª. Maria Cecília agradeceu a oportunidade de avaliação do PPC
e que os apontamentos são sugestões do grupo. Resumindo o parecer a profª. comentou sobre a
necessidade de correção da redação do texto (especificados), sobre a organização curricular,
regimentos dos docentes, sobre as horas das atividades presenciais, se vai utilizar ambiente virtual de
aprendizagem (AVA), sobre os encontros presenciais -  se serão encontros para avaliação, comentou
também sobre a impressão do curso ser semipresencial. Após a explanação passou a palavra a
responsável pela Coordenadoria Geral de Pós-Graduação (CGPG) da PPPI, servidora Eunice, que
comentou que alguns itens já foram mencionados pela profª. Maria Cecília, falou sobre a necessidade de
atualizar a ficha técnica, requisitos para ingresso, carga horária presencial e sobre a parte de ensino a
distância (EaD) sugerindo explorar mais o assunto no PPC. Após, a profª. Sindynara passou a palavra
ao Coordenador do Curso, prof. André Lucas Novaes, que agradeceu os apontamentos e disse que
farão os devidos ajustes. Profª. Sindynara passou a palavra aos membros para manifestação e
aproveitou para mencionar sobre uma parte nas referências que consta acesso em 2017 e solicitou
alterar para 2021, bem como informou que a ficha com dados atualizados conta no site do
IFSULDEMINAS, na aba do CONSUP. Não havendo manifestação a profª. pediu a aprovação aos
membros, que com 29 votos a favor, 1 abstenção e nenhuma reprovação, o pedido de atualização do
PPC Lato sensu em Gestão Empresarial foi aprovado. Ficou acertado que o prof. André deverá enviar o
PPC com as atualizações até o dia 08/11 na parte da manhã, para que possa ser protocolado nas
próximas instâncias. Seguiu-se ao item 4. Criação do Curso Lato sensu em Construção Civil do
Campus Pouso Alegre, o grupo de trabalho para análise foi do Campus Poços de Caldas. A profª.
Sindynara passou a palavra ao Prof. Rafael (POC) para apresentar um resumo do parecer. Prof. Rafael
também agradeceu a oportunidade e comentou que o projeto está muito bem estruturado e mostra a
expertise do Campus Pouso Alegre, fez um breve relato com o resumo do parecer: algumas sugestões
de alteração na redação do texto, sobre a padronização da nomenclatura do curso (em diferentes locais
no PPC), necessidade de rever o contexto institucional e formas de acesso do processo seletivo,
verificar a questão do período de integralização e padronizar, verificar a questão das aulas prática
inclusive a questão dos laboratórios, dados do corpo docente e organização do TCC. O prof. Rafael
questiona a coordenação sobre a questão da integralização e sobre as aulas práticas. A profª. Sindynara
passou a palavra ao prof. Paulo Roberto Labegalini, coordenador do curso, que informou que fará as
adequações necessárias e sobre os questionamentos informou que vai convocar o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do curso para verificar os apontamentos sobre as questões, agradeceu todas as
sugestões.  Após a profª. Sindynara passou a palavra a servidora Eunice que fez um breve relato do
parecer da CGPG: verificar carga horária do TCC, aulas práticas, laboratórios (incluir na infraestrutura) e
rever todo o art. 12 sobre o sistema de avaliação de acordo com a Resolução dos cursos de Pós-
Graduação vigente, nº 109/2021. A seguir a profª. Sindynara passou a palavra aos membros para
manifestação, não havendo, colocou o pedido de criação do curso em Construção Civil em votação, que



foi aprovado por unanimidade. A profª. pediu ao prof. Paulo que envie, via SUAP, o PPC com as
adequações até dia 08/11, na parte da manhã, para que possa ser protocolado nas próximas instâncias.
Seguiu para o item 5. Apresentação do manual "Boas práticas em pesquisas científicas e
tecnológicas". Informou que o grupo de trabalho formado na CEPEPI para esta atividade está
composto por: Leandro Gustavo da Silva, Juliano de Souza Caliari, Maria Josiane Ferreira Gomes e
Geslaine Frimaia da Silva. A profª. Sindynara passou a palavra ao prof. Leandro (MUZ) para informar
sobre os encaminhamentos. Prof. Leandro Gustavo informou que o grupo se reuniu algumas vezes,
porém por conta do Prof. Juliano (PAS) estar envolvido na organização do Jornada/Simpósio ele achou
conveniente aguardar a realização do evento para continuar com as reuniões. Agora com o término do
evento voltarão com as reuniões e continuidade dos trabalhos e organização das informações para o
manual e assim que possível encaminharão novidades. Todos tiveram ciência. Seguiu para o item 6.
Ampliação do quadro de avaliadores ad hoc da Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA/IFSULDEMINAS): A profª. Sindynara explicou que se trata de pedido de divulgação de convite
para avaliadores ad hoc atuarem na Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) como avaliadores
dos projetos submetidos, aproveitou a palavra para externar os parabéns pelo excelente trabalho que a
CEUA e o Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos (CEP) vem realizando no
IFSULDEMINAS. Na sequência passou a palavra a profª. Letícia, Coordenadora do
CEUA/IFSULDEMINAS, para que fosse feita a explanação. Profª. Letícia confirmou as palavras da
Sindynara, que trata-se de uma ação de divulgação no intuito de ampliar o quadro de avaliadores da
CEUA. Explicou ainda que a CEUA avalia tanto os projetos de pesquisa, como de ensino e extensão
que usam animais, por isso é importante e imprescindível que se tenha no quadro de avaliadores
pessoas das mais variadas áreas de atuação, especificamente naqueles em que os membros da CEUA
não têm expertise. Aproveitou para deixar o link para cadastro de avaliadores ad hoc na
CEUA/IFSULDEMINAS e solicitou ajuda para a divulgação dele:
https://forms.gle/iQqbWqa7MxVQ23es8.Todos tiveram ciência. Seguiu-se ao item 7. Informes: a)
Cursos de capacitação aos discentes de Pós-Graduação: A profª. Sindynara explicou que esta ação
está sendo organizando pela CGPG-PPPI, com o apoio da Gestão do Campus Avançado Carmo de
Minas, com o envolvimento principal das servidoras Eunice, Natália e Rosimeire. A princípio estão sendo
oferecidos três cursos para os discentes de cursos de pós-graduação: 1)   Fontes de informação e
técnicas de pesquisa: como usar e pesquisar de forma eficiente em bibliotecas digitais, periódicos
especializados, banco de dados e bases de dados; 2) Citações e referências de acordo com a ABNT e
3) Elaboração de trabalhos acadêmicos: estrutura, planejamento e execução. Após passou a palavra
para Eunice que informou que o curso de Fontes de informação e Técnicas de Pesquisa já foi finalizado
em que tivemos 109 inscritos e 52 certificados, o curso de Citações e Referências está em execução em
que tivemos 232 inscrições homologadas e que o próximo edital do último curso sairá ainda no mês de
novembro, após a finalização do curso que está em andamento. Relembrou que o intuito é capacitar os
discentes em normas e técnicas de pesquisa e agradeceu a ajuda de todos na divulgação. Deixou a
palavra em aberto para todos os membros. O prof. Juliano parabenizou a ação e mencionou que ações
deste tipo para os discentes de cursos de pós-graduação são extremamente importantes. Dando
sequência à ordem do dia passou-se ao item b) Curricularização da Pesquisa: a profª. Sindynara
informou que tivemos em junho uma conversa com a profª. Fátima Peres do Instituto Federal
Catarinense que explanou como eles estão trabalhando nesta questão. Que na CAPEPI foi instituído um
grupo de trabalho para esta ação e passou a palavra ao prof. Rafael (POC), que é o coordenador do GT,
que informou que o assunto voltará a ser discutido no início do ano letivo de 2022, disse ainda que não
foi possível prosseguir este ano por conta das diversas novidades (portarias, diretrizes, entre outras) e
atividades por conta da pandemia, finalização do ano e retorno gradual as atividades presenciais. Todos
tiveram ciência. Passou-se ao item c) Edital nº 189/2021: Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC) IFSULDEMINAS/FAPEMIG: A profª. Sindynara informou que o edital de
bolsas de iniciação científica foi divulgado no final do mês de outubro e que as inscrições estão abertas
até dia 15/11. Informou ainda que são 40 bolsas para discentes dos cursos de graduação e pediu ampla
divulgação nos campi e que estimulem os estudantes e professores quanto as submissões. Conforme
Edital cada projeto pode indicar até dois bolsistas e que a classificação segue a ordem de classificação
e o segundo bolsista após ser contemplado todos da lista. O processo de submissão está pelo Sistema
de Gestão de Projetos de Pesquisa e Extensão - GPPEx e qualquer dúvida deve ser encaminhada ao e-
mail do pibic@ifsuldeminas.edu.br. Todos tiveram ciência. Passou então ao item d) Curso Lato sensu
em Docência na Educação Superior (parceria com a PMMG) e Lato sensu em Bioética ambos do
Campus Muzambinho: a profª. Sindynara informou, com muita alegria, que a parceria com a PMMG
está rendendo bons frutos; foi firmado um termo aditivo para novas parcerias (Lato e Stricto sensu) nas
diversas áreas do conhecimento e neste momento está sendo efetivado o curso Lato Sensu em
Docência na Educação Superior, a questão foi discutida no CD e o Campus Muzambinho manifestou
interesse em ofertar o curso. A construção já está em andamento e logo vai tramitar pelas instâncias
competentes sendo o coordenador o prof. Marcio Maltarolli Quida. Seguindo, a profª. Sindynara
comentou sobre o Curso Lato sensu em Bioética informando que ficou deliberado no CD que o curso
será tratado como do Campus Muzambinho, deixando de ser intercampi. Será feita novamente uma
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consulta aos docentes participantes do curso que deverão prioritariamente atender as demandas do seu
Campus de origem e após, outros compromissos poderão ser assumidos, como lecionar em cursos de
outros Campi. Por fim comentou que esses dois PPCs estão em construção e que não foi possível o
envio para essa reunião e que acredita que possa ser necessário, nova reunião da CAPEPI para
aprovação. Neste sentido poderíamos trabalhar com pautas únicas para deliberar sobre os cursos – em
conformidade com o tempo das demandas. Todos concordaram e ficou aprovada próximas reuniões, e
se necessário de pauta única. A profª. Ariana pediu a palavra e comentou que por se tratar de demanda
recente não houve tempo hábil para o envio dos documentos para esta reunião e agradeceu a
compreensão de todos. Todos tiveram ciência. Seguiu-se ao item e ) Stricto sensu em Educação
Matemática: a profª. Sindynara comentou que provavelmente a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES fará abertura do Calendário para submissão de Avaliação de
Proposta de Curso Novo - APCN até o final de novembro, e que diante desta novidade foi feita uma
sondagem juntos aos responsáveis pelas APCNs já enviadas pelo IFSULDEMINAS em anos anteriores
e que infelizmente não foram aprovadas, perguntando se o grupo tinha interesse em atualizar a proposta
e reenviar. O Campus Pouso Alegre, por meio do prof. Paulo Cesar Xavier Duarte manifestou interesse
e pretendem submeter novamente o Mestrado Profissional em Educação Matemática. O Prof. Rafael
(POC) informou que o Campus pretende enviar uma proposta de APCN em Mestrado em Educação
Básica. Ficou acertado que assim que tivermos novidades sobre o calendário encaminharemos a todos,
mas que os trabalhos já poderiam ir se desenvolvendo para não termos surpresas com as datas. Todos
tiveram ciência. Item f) Stricto sensu em Mestrado Profissional em Ciências Policiais e Tecnologias
Inovadoras, parceria com a PMMG: a profª Sindynara informou que recebeu uma proposta da PMMG
para submissão de uma APCN em conjunto para o curso de Mestrado Profissional em Ciências Policiais
e Tecnologias Inovadoras, que o curso possui duas linhas de pesquisa sendo uma em Gestão
Estratégica, Inteligência Integrada de Segurança Pública e Tecnologias Inovadoras e outra em Ciências
Policiais, Educação, Segurança Cidadã e Inovação, comentou ainda que fez um alinhamento no CD e
teve uma manifestação positiva desta parceria. Também realizou uma reunião com os Coordenadores
de Pesquisa e Pós-Graduação, dos NIPEs/GEAPEs e ELITs ficando deliberado positivamente sobre a
ação, ficando aos Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação a incumbência de verificar no seu
Campus, docentes interessados em colaborar com a proposta de Mestrado, respeitando as áreas e as
diretrizes da CAPES. Comentou que aguarda a resposta de cada Campus por meio dos Coordenadores
de Pesquisa e Pós-Graduação, ficando deliberado a data limite até dia 16/11. Todos tiveram ciência.
Item g) SUAP/Pesquisa: a profª. informou que os testes com o sistema foram finalizados e foi lançado
um edital teste na plataforma SUAP, a princípio aos membros da PPPI e que após este período será
aberto aos Campi para finalização dos acertos, se houver. A atualização dos nomes dos indicados para
ser responsável pelo SUAP deverá ser feito até 05/11/2021. Após os testes será elaborado também um
manual para que possamos começar a trabalhar com o SUAP. Todos tiveram ciência. Item h) Edital
SETEC/MEC nº 63/2021, para seleção de projetos de promoção às Indicações Geográficas: a profª.
comentou sobre o edital (link: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/editais/2021/Edital63.pdf) e que as
inscrições estão abertas até o dia 12/11/2021; solicitou divulgação e informou que em caso de interesse
o cadastro deve ser feito até o dia 11/11 para que o mesmo possa ser homologado em 12/11/2021
(obrigatória a homologação); o prof. Rafael comentou que pode ocorrer uma submissão pelo Campus
Poços de Caldas em que o servidor Luís Adriano manifestou interesse. Todos tiveram ciência sobre o
Edital SETEC/MEC nº 63/2021. Seguindo informou sobre o Edital da SETEC/MEC nº 67/2021, para
apoio à implementação das Oficinas 4.0 (link: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/seb-
1/pdf/SEI_MEC2898796Edital67.pdf), que o prazo foi 30/10 e que não tivemos oficialmente nenhuma
comunicação sobre envio. Assim o prof. Rafael comentou do interesse do prof. Rodrigo Ortolan, na
sequencia o prof. Rodrigo confirmou a submissão de um projeto. Todos tiveram ciência. Assim passou
para o item i) Edital FAPEMIG nº 08/2021, para apoio aos ambientes promotores de inovação: a
profª. informou que se encontra com inscrições abertas o edital da FAPEMIG nº 08/2021, para apoio aos
ambientes promotores de inovação, prazo: até 08/11/ 2021.
Link: http://www.fapemig.br/media/CHAMADA_FAPEMIG_08-2021.pdf. Todos tiveram ciência. Item j)
Aprovação do IFSULDEMINAS no Edital da SETEC/IFES nº 01/2021 - Apoio à iniciação
tecnológica com foco no ensino de programação aplicada: a profª. informou que o IFSULDEMINAS
foi contemplado em dois projetos, sob a coordenação dos professores Vinicius Alves Silva do Campus
Passos e Luciana Faria do Campus Inconfidentes. Foram enviadas 4 propostas, 2 contempladas e 2
foram classificadas. Todos tiveram ciência. O prof. Rafael comentou sobre a aprovação de projetos em
Edital Universal da FAPEMIG. A profª. Sindynara confirmou a aprovação de quatro projetos no Edital
01/2021/FAPEMIG – Demanda Universal, sendo dois do Campus Muzambinho, um do Campus
Machado e um do Campus Poços de Caldas, mas que no momento não conseguiria falar o nome dos
Coordenadores. Todos tiveram ciência. Passou para o item k) Instrução Normativa sobre cursos
lntercampi: sobre essa demanda a profª. informou que partiu a indicação de pauta da profª. Nathália
(POC) e informou que após um alinhamento com a Gestão da Reitoria, a instrução normativa não
deverá seguir ou se implementada, devido à Reformulação das Resoluções do CONSUP nº 70 e
71/2017. Acredita-se que os textos de cunho pedagógicos poderão ser contempladas nestas
reformulações e o de cunho administrativos em atas do Colégio de Dirigentes. Na sequência abriu a
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palavra. A profª. Nátalia informou que registrou essa discussão no âmbito do Programa de Pós-
Graduação do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) e que um dos
membros do colegiado é membro do CONSUP e solicitou a retirada da pauta para acontecer melhor
discussão nas bases, solicitou se possível, a criação de um grupo de trabalho para ajudar nestas
reformulações, pois o assunto engloba outras propostas como Mestrados com professores de mais de
um campus, entre outras demandas. Natália e Rafael fizeram a sugestão de um GT com CAMEN e
CAPEPI. A profª. Sindynara comentou que levará a sugestão à Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) e pediu
para que o assunto já seja alinhado com as Diretorias de Desenvolvimento Educacional, para ficar
garantido que tendo o GT ou não, o assunto seja tratado com a representatividade da base. Todos
tiveram ciência. Finalizada a pauta do dia encaminhou-se para o item 8. Expedientes: a profª. Sindynara
informou que a Revista Agrogeoambiental possui novo Editor-Chefe, o prof. Saul Jorge Pinto de
Carvalho do Campus Machado. Todos tiveram ciência. Em seguida fez um agradecimento especial a
todos do Campus Passos que organizaram a 13ª Jornada Científica e Tecnológica e 10º Simpósio de
Pós-Graduação do IFSULDEMINAS e que foi realizada com muito êxito e agradeceu a todos que
puderam ajudar como avaliadores e diretores de modalidade e como interlocutores para termos
avaliadores ad hoc e para os dias das apresentações. Comunicou a todos que o IFSULDEMINAS foi
aprovado como Instituição Associada (IA) no processo seletivo para novas IAs do Mestrado Profissional
em Educação Física em Rede Nacional regido pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita”
– UNESP, Faculdade de Ciências e Tecnologia - Câmpus de Presidente Prudente. Parabenizou toda a
equipe do Campus Muzambinho que em tempo recorde elaborou a proposta com êxito na ação. A
inscrição foi na ampla concorrência em que poderiam ter três propostas aprovadas e o IFSULDEMINAS
ficou em segundo lugar. Todos tiveram ciência. Após passou a palavra aos membros para manifestação.
A profª. Ariana (MUZ) solicitou que seja enviado aos Campi um ofício sobre o GPPEx para controle de
projetos de pesquisa e pediu para rever os trâmites dos cursos de Aprimoramento, que hoje são tratados
como de Lato sensu explicando que eles possuem especificidades e que estas devem ser contempladas
nas Resoluções de criação de curso. O prof. Carlos Cézar relembrou que devemos incentivar o cadastro
de fomento externo no GPPEx também, porém não obrigar, lembrando que fomento externo é bom para
o pesquisador e para a Instituição. A profª. Sindynara relatou que sobre o GPPEx acredita que já tenha
sido deliberado em outras reuniões da CAPEPI mas que fará este levantamento sendo possível o envio
de um ofício sobre a temática. Sobre os cursos de Aprimoramento, relatou que o momento para a
discussão é muito pertinente em virtude da reformulação das duas resoluções de criação de curso e
solicitou para que fiquem atentos às propostas destas duas Resoluções para que possam ser
contemplados. Nada mais a tratar, a Srª. Presidente Sindynara Ferreira agradeceu a presença de todos,
declarou encerrada a reunião às nove horas e vinte e sete minutos e eu, Eunice Cristina da Silva, lavrei
a presente ata, que após lida segue aprovada. Pouso Alegre/MG, três (3) de novembro de dois mil e
vinte e um.
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