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ATA Nº8/2021/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 24 de novembro de 2021.

Ao vigésimo quarto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, com início às oito horas e três
minutos e transmitida via webconferência Google Meet (meet.google.com/xpu-hdeb-hhy) 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 novembro de 2021 e 2. Análise para criação do Curso Lato
sensu em Docência no Ensino Superior do Campus Muzambinho. 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), 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, Paula Magda da
Silva Roma, titular – Campus Avançado Três Corações 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, Lilian Ferrugini – Campus
Avançado Carmo de Minas, Lúcia Helena da Silva – Campus Machado e Ronã Rinston Amaury Mendes
– Campus Pouso Alegre, docente efetiva em projetos de pesquisa:  Hebe Perez de Carvalho – Campus
Inconfidentes, 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: Bruno Francisco de Oliveira – Campus Machado e Maria Clara Sanchez de Mira – Campus
Poços de Caldas, e como convidados: Kelli Pereira de Oliveira – Coordenadora de Bolsas – Reitoria e
Márcio Maltarolli Quida – Campus Muzambinho. Ausências justificadas: Cristina Lucia Janini Lopes
(Diretora de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo), Lourdes Aparecida Ribeiro – Campus
Avançado Três Corações, Adriana Falqueto Lemos – Campus Pouso Alegre, Carlos José dos Santos –
Campus Avançado Três Corações e os discentes: Marcelo Araújo Junqueira Ferraz – INC e Katiane
Isabela Silva – MUZ. Dando início a reunião a profª. agradeceu a presença de todos e passou para o
primeiro item de pauta: 1. Aprovação da ata da reunião da CAPEPI de 03 de novembro de 2021:
 abriu a palavra para considerações dos membros e não havendo, foi colocado em votação sendo a ata
da reunião de 3 de novembro de 2021 aprovada por unanimidade. Passou-se para o item de pauta 2.
Análise para criação do Curso Lato sensu em Docência no Ensino Superior do Campus
Muzambinho. A profª. Sindynara primeiro agradeceu ao Campus Muzambinho por aceitar este desafio e
em pouco tempo construir o projeto pedagógico do curso (PPC) em conjunto com a Polícia Miliar de



Minas Gerais (PMMG), após passou a palavra ao Prof. Carlos Cézar do Campus Inconfidentes para
apresentar um resumo do parecer do grupo de trabalho (GT). Prof. Carlos Cézar parabenizou o Campus
Muzambinho pela rápida elaboração do PPC, informou que o parecer completo foi enviado ontem
(23/11) e as considerações são em cima da nomenclatura do curso que usa o termo “curso Lato sensu”
e que o termo utilizado mais usual é “especialização”, comentou também sobre algumas correções na
bibliografia das ementas e textuais, todas relatadas no parecer que será anexado ao processo. A seguir
a profa. Sindynara passou a palavra a Eunice da Coordenadoria Geral de Pós-Graduação (CGPG) que
resumiu o parecer que também foi anexado ao processo: confirmação de dados da SETEC, inclusão da
palavra preferencialmente no item 3, caracterização da IES, sugestão de uso do termo “perfil do
egresso” e sugestão de inclusão de TICs e no item 5.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem. Após as
explanações a palavra foi passada ao Prof. Márcio Maltarolli Quida do Campus Muzambinho,
coordenador do Curso, para as considerações sobre os pareceres. Prof. Márcio disse que todas as
sugestões serão analisadas e acatadas, comentou sobre duas alterações que serão feitas em acordo
com reunião com a PMMG. A seguir a profª. Sindynara passou a palavra aos membros para
manifestação, não havendo, colocou o pedido de criação do curso em Docência do Ensino Superior em
votação, que foi aprovado por unanimidade. A profª. pediu ao prof. Márcio que envie, via SUAP, o PPC
com as adequações e o histórico de alterações até o final do dia de hoje 24/11 para os demais trâmites
internos. Agradeceu a colaboração de todos na emissão dos pareceres e do prof. Márcio. Seguindo a
profa. Sindynara comentou que temos assuntos que não foram colocados na pauta uma vez que
apareceram após o envio, porém precisam de deliberação para sequências nos trâmites e solicitou
autorização para inclusão, o que foi aprovado por todos. 3.  Escritório Local de Inovação Tecnológica
e Empreendedorismo Júnior (ELITE Jr): A profa. Sindynara informou que o projeto Escritório Local de
Inovação Tecnológica e Empreendedorismo Júnior (ELITE Jr) foi aprovado na CAPEPI em 03/08/2021 e
tem como objetivo apoiar os Escritórios Locais de Inovação e Transferência de Tecnologia (ELITT) dos
campi do IFSULDEMINAS; no projeto aprovado a vigência das bolsas foi com prazo de 12 meses. Seis
Campi estão participando, no total de 18 bolsistas. Com o recurso da ação orçamentária 21B3 que
alguns Campi não utilizaram, surgiu a possibilidade de expandir o número de meses de bolsas para 14
meses, gostaríamos da análise e deliberação aqui da CAPEPI. A ampliação do prazo (meses) da bolsa
foi aprovada, sendo ampliado para 14 meses. Seguiu-se ao item 4. Projeto de Apoio ao
Desenvolvimento da Diretoria de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo do IFSULDEMINAS:
A profa. Sindynara informou que o projeto de Apoio à DITE foi aprovado na CAPEPI em 23/06/2021. O
projeto tem como objetivo fomentar um bolsista na DITE para atuação na área de empreendedorismo e
gestão da propriedade intelectual. O prazo da bolsa foi aprovado com 12 meses e 30 horas semanais
(encerra em agosto/2022). Com o recurso da 21B3 em que alguns Campi não fizeram uso, temos a
possibilidade de incrementar mais 4 meses de bolsas, chegando a finalizar o projeto em dezembro de
2022. Pedimos análise e deliberação aqui da CAPEPI para esta ação. O pedido de prorrogação foi
aprovado por unanimidade. Seguiu-se ao item 5. Edital nº 189/2021 que trata do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) IFSULDEMINAS com cotas da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG: Após homologação das inscrições e
divulgação do resultado final a profa. Sindynara informou que ainda temos mais da metade da cota de
bolsas da FAPEMIG sem utilização (26 bolsas), informou ainda que houve pouca procura neste edital,
provavelmente por conta da pandemia. Em decorrência da “sobra” das cotas, trouxemos o assunto para
deliberação. Gostaríamos de verificar com os membros qual a melhor forma de procedermos. A
servidora Kelli da Coordenação de Bolsas (CB) lembrou que cada orientador só pode ter dois (2)
bolsistas sob orientação na FAPEMIG. Após ampla discussão e propostas, acertou-se na abertura de
um novo edital simplificado, em que a avaliação destes projetos será feita pelos NIPES/GEAPEs que
indicarão os novos projetos para as cotas remanescentes. Acertou-se ainda que as cotas ficam assim
divididas: 04 para os Campi Machado, Muzambinho, Inconfidentes, Pouso Alegre, Passos e Passos e 02
cotas para o Campus Avançado Carmo de Minas sendo a data limite para as avaliações e indicações até
dia 06/12 e em 07/12 haverá a contabilização e destinação final para os tramites internos para efetivação
das bolsas na FAPEMIG. A proposta foi aprovada e todos tiveram ciência. Passou-se a seguir aos
informes gerais: a) APCN - Mestrado Profissional em Ciências Policiais e Tecnologias Inovadoras:
a profa. Sindynara agradeceu aos Coordenadores de Pesquisa dos Campi pela sondagem realizada,
informou que neste momento tivemos o retorno com 4 docentes interessados em ajudar na proposta.
Entretanto o Mestrado requer mais pessoas envolvidas e devido ao cenário, acreditamos não termos o
quantitativo necessário para iniciar esta parceria. Quem sabe em um futuro próximo e que avisaria a
Academia de Polícia Militar. Todos tiveram ciência. b) Edital de seleção de estudantes da Rede
Federal: a profa. Sindynara comentou que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e o Instituto
Gloria, com apoio institucional do CONIF lançou o edital de seleção de estudantes da Rede Federal
para o programa de formação de jovens meninas líderes “Power4Girls – Empower to Lead”. O foco da
iniciativa é promover o empoderamento de meninas por meio de estratégias voltadas para o
empreendedorismo, inovação, criatividade e liderança. As propostas deverão ser encaminhadas até às
23h59, horário de Brasília, do dia 9 de janeiro de 2022. A divulgação das equipes selecionadas está
prevista para 4 de fevereiro de 2022. O regulamento e todas as informações necessárias para participar
da seleção estão disponíveis no edital nº



01/2021: https://power4girls.com.br/static/media/edital.3e869e56.pdf. Pedimos ampla divulgação nos
Campi. Todos tiveram ciência. c) Edital da FAPEMIG - Chamada nº 07/2021 que trata das Redes de
Pesquisa Científicas e Desenvolvimento Tecnológico com Foco em Demandas Estratégicas: a
profa. Sindynara explicou que este Edital tem por objetivo estimular a criação e o fortalecimento de redes
de pesquisa, a data limite para submissão é 07 de fevereiro de 2022 e o valor total da chamada é de R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais). As Propostas que envolverem Rede de Pesquisa Científica
deverá ser de no máximo um milhão e quinhentos mil reais (R$ 1.500.000,00) e propostas que
envolverem Rede para Desenvolvimento Tecnológico deverá ser de no máximo dois milhões de reais
(R$ 2.000.000,00). Todos os detalhes e regras estão no link da
chamada: https://fapemig.br/pt/chamadas_abertas_oportunidades_fapemig/. d) Semana Global do
Empreendedorismo: a profa. Sindynara agradeceu a todos que puderam participar da Semana Global
do Empreendedorismo que este ano foi em parceria com o Instituto Politécnico de Beja - Portugal, em
especial os Coordenadores dos Elitts, que estiveram à frente desta ação junto com a Diretora Cristina.
Nada mais a tratar, a Srª. Presidente Sindynara Ferreira agradeceu a presença de todos, declarou
encerrada a reunião às oito horas e cinquenta e seis minutos e eu, Eunice Cristina da Silva, lavrei a
presente ata, que após lida segue aprovada. Pouso Alegre/MG, vinte e quatro (24) de novembro (11) de
dois mil e vinte e um (2021). 
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