
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS

Avenida Vicente Simões, 1.111, Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre / MG, CEP 37553-465 - Fone: (35) 3449-6150

ATA Nº1/2021/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 9 de dezembro de 2020.

Ao nono dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início às oito horas e seis 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 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 04 de novembro de 2020; 2. Aprovação da ata da reunião

da CAPEPI de 05 de novembro de 2020 realizada conjuntamente com a Câmara de

Extensão (CAEX) e Câmara de Ensino (CAMEN); 3. Apresentação das

coordenadorias da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; 4.

Apresentação da produção científica dos últimos 04 anos dos Grupos de Pesquisa

(GPs) certificados no Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP) do Conselho

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e apresentação do

mapeamento da produção científica dos últimos 3 anos dos Grupos de Estudos

(GEs) aprovados no Edital nº 147/2020; 5. Reformulação do Regimento Interno da

Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CAPEPI) - Resolução do Conselho

Superior do IFSULDEMINAS nº 108, de 20 de dezembro de 2018; 6. Discussão

sobre a atuação de Técnicos-administrativos (TAEs) em Programas de Pós-

Graduação no IFSULDEMINAS - proposta do Campus Passos com encaminhamento

de minuta; 7. Discussão sobre a Portaria do Ministério da Educação nº 983, de 18

de novembro de 2020 com ênfase em curricularização da pesquisa - proposta do

Campus Poços de Caldas sem encaminhamento de minuta; 8. Institucionalização

do Clube do Empreendedorismo do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho –

proposta do Campus Muzambinho com encaminhamento de minuta; 9. Proposta

de reformulação do Edital de reembolso da taxa de revisão, tradução, submissão

ou publicação de artigos em periódicos científicos; 10. Informes: a) Plataforma

Institucional de Catálogos - encaminhamentos aos responsáveis nos Campi; b)

Relatório Anual de Prestação de Contas; c) Projeto de apoio aos espaços de

empreendedorismo, inovação e pesquisa do IFSULDEMINAS; d) Termo de

Cooperação entre IFSULDEMINAS e PMMG; e) Convênio UNIFEI; f) Edital com

coordenadores entre Campi. 11. Expediente. 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); Letícia Gomes de Morais Amaral (Machado);
Brígida Monteiro Vilas Boas (Machado); Carlos José dos Santos (Três Corações); Paulo César
dos Santos (Muzambinho); Leandro Gustavo da Silva (Muzambinho); Thomé Simpliciano
Almeida (Passos); Juliano de Souza Caliari (Passos); Marcos Magalhães de Souza
(Inconfidentes); Camila Souza dos Anjos Lacerda (Inconfidentes); Andresa Fabiana Batista
Guimarães (Carmo de Minas); Rafael Felipe Coelho Neves (Poços de Caldas); Maria Cecília
Rodrigues Simões (Pouso Alegre); Maria Josiane Ferreira Gomes (Pouso Alegre). Estavam
presentes como convidados: Dulcimara Carvalho Nannetti (Machado); Aracele Garcia de
Oliveira Fassbinder (Muzambinho); Cristina Lúcia Janini Lopes (Reitoria/PPPI), Kelli Pereira de



Oliveira (Reitoria/PPPI), Kélica Andréa Campos de Souza (Reitoria/PPPI), Monalisa Aparecida
Pereira (Reitoria/PPPI) e Alan Silva Fialho (Reitoria/PPPI).  A profª. Sindynara agradeceu a
presença de todos e solicitou inclusão de alguns itens de pauta: a) Relatório da

Resolução do Conselho Superior nº 82/2019 que trata do Projeto de Apoio à

Incubadora de Empresas Mista – em conformidade com a Resolução do Consup nº

109/2018; b) Relatório e Planejamento 2021 do Polo Embrapii Agroindústria do

Café do IFSULDEMINAS;  c) Projeto AgroFuture; d) Modificação de um artigo na

Resolução do Cartão Pesquisador que está indo para o Consup, o que foi aprovado por
todos. Após inclusão dos itens de pauta, deu início a ordem do dia:  1. Aprovação da ata

da reunião da CAPEPI de 04 de novembro de 2020: a profª. Sindynara perguntou se
algum membro gostaria de fazer sugestões quanto aos dizeres na ata, e não havendo
manifestação, a professora abriu votação para a aprovação da ata da reunião de
04/11/2020, que foi aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta passou-se para o item 2.

Aprovação da ata da reunião da CAPEPI de 05 de novembro de 2020 realizada

conjuntamente com a Câmara de Extensão (CAEX) e Câmara de Ensino (CAMEN): A
profª. solicitou que os membros conferissem os nomes dos presentes relatados na ata e
verificar/informar se mais alguém estava presente na ocasião, o que foi informado que o
Prof. Ricardo Ramos estava representando o NIPE do Campus Poços de Caldas; a profª.
Sindynara perguntou se algum membro gostaria de fazer sugestões quanto aos dizeres na
ata, e não havendo manifestação, a professora abriu votação para a aprovação da ata da
reunião de 05/11/2020, que foi aprovada por unanimidade. 3. Apresentação das

coordenadorias da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: a seguir a
profª. Sindynara informou que seria feita uma breve explanação das atribuições das
Coordenadorias da PPPI com a intenção de mostrar o que cada coordenadoria vem
realizando ao longo dos anos e mais claramente em 2020; passou a palavra para a
Coordenadora de Bolsas (CB) e Olimpíadas Científicas (COC), servidora Kelli, que fez uma
breve apresentação dos números de 2020 nos editais do CNPq, bolsas e sobre as
Olimpíadas Institucionais como a Olimpíada Brasileira de Agropecuária (OBAP), Olimpíada
Interna de Programação (OLIP) e Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais (OMIF).
Dando sequencia passou a palavra a Monalisa para que fizesse uma breve explanação da
Coordenadoria de Publicações Técnico-Científicas (CPTC), ela informou que a Coordenadoria
está composta pelos servidores Kélica, Alan e Monalisa, que não são exclusivos da CPTC,
pois desempenham outras atividades e é responsável pela tramitação dos artigos
submetidos e publicação da Revista Agrogeoambiental, os três editais de fomento à
publicação científica, curso de redação científica, indexação de arquivos em diversas bases,
bem como para os casos de solicitação de ISBN e para depósito de livros na Biblioteca
Nacional (livros, ebooks, cadernos técnicos). No mais os servidores lotados na
Coordenadoria têm outras atividades, por exemplo: Monalisa (revisora), Kélica (Jornada
Científica e Tecnológico e Simpósio de Pós-Graduação com apoio operacional da
plataforma) e Alan (Cartão Pesquisador, Plano Anual de Contratações/Compras e SISREQ).
Após a explanação, o prof. Rafael (Poços de Caldas) aproveitou o momento para agradecer
e parabenizar a Kélica pela ajuda na Jornada/Simpósio, e fez uma sugestão quanto ao Curso
de Redação Científica para que seja verificado a possibilidade do mesmo ser on-line, neste
caso favorecendo mais pessoas. A equipe ficou de analisar tal possibilidade. Seguindo as
apresentações passou a palavra a Eunice que apresentou a Coordenadoria Geral de Pós-
Graduação (CGPG), informou que a Coordenadoria é responsável pelas políticas de pós-
graduação, Grupos de Pesquisa do CNPq, Grupos de Estudos Certificados, APCNs, cursos
Lato sensu e mapeamentos relacionados às políticas de pós-graduação, entre outros. Após
a profª. Sindynara informou que a Coordenadoria do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)
está ligada a Diretoria de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo (DITE) que foi criada
em 2020, e passou a palavra a servidora Adélia para apresentação que informou que o NIT
é responsável por tramitar os procedimentos para proteção de tecnologias, entre outras
atividades, e aproveitou para apresentar algumas ações de 2020. Dando sequência a profª.
Sindynara informou que a Coordenadoria de Empreendedorismo (CEN), Centro de Validação
Tecnológica (CVT) e o Polo Embrapii Agroindústria do Café também estão ligados à DITE. O
polo Embrapii fará uma apresentação no decorrer na reunião e o Centro de Validação,
coordenado pelo Prof. Felipe Campos fará uma apresentação na próxima reunião. Todos
tiveram conhecimento das ações das coordenadorias ligadas à PPPI. Seguiu-se a pauta para
o item 4. Apresentação da produção científica dos últimos 04 anos dos Grupos de

Pesquisa (GPs) certificadas no Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP) do

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e

apresentação do mapeamento da produção científica dos últimos 3 anos dos



Grupos de Estudos (GEs) aprovados no edital 147/2020: A profª. Sindynara passou a
palavra a servidora Eunice para a apresentação do mapeamento, que foi explicado que a
fonte de dados utilizada foi o currículo Lattes dos membros dos GPs e GEs (docentes) e que
os Lattes foram baixados em 15 de novembro, neste caso, só aparecerem os dados que
estavam lançados até o momento do download. Os GPs foram mapeados entre os anos de
2017 a 2020 e os GEs entre os anos de 2018 a 2020. Após a explanação houve
questionamento sobre o mapeamento da produção científica geral e por campus do
IFSULDEMINAS, o que foi explicado, após ampla discussão, que o mesmo pode ser acessado
pelos Coordenadores de Pesquisa por meio do Módulo SUAP Pesquisa, na aba CNPq dentro
do SUAP. Alguns coordenadores informaram que não tinham acesso ao módulo; o mesmo
foi disponibilizado na hora aos que não tinha e acertou-se que os próprios coordenadores
podem fazer esse mapeamento para controle e demais políticas. Todos tiveram
conhecimento e aprovaram o levantamento apresentado. A seguir passou-se ao item de
pauta 5. Reformulação do Regimento Interno da Câmara de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação (CAPEPI) - Resolução do Conselho Superior do

IFSULDEMINAS nº 108, de 20 de dezembro de 2018: A profª. Sindynara informou
sobre a necessidade de reformulação da mesma, e perguntou se poderia fazer a leitura
item a item e informará as sugestões de modificações por artigo, o que foi aprovado por
unanimidade. No Art. 2º sobre os membros da CAPEPI, houve a inclusão de Diretores de
Pesquisa e Inovação, retorno dos Coordenadores dos ELITTs, um de cada campi e quanto
aos discentes acertou-se deixar sem presença obrigatória, ou seja, não entrará no cômputo
do quórum da Câmara; o que foi aprovado por todos. No Art. 7º IV foi aprovado o seguinte
texto: - submeter a ata da reunião anterior à aprovação, dar conhecimento à Câmara de
toda matéria recebida, submeter à votação as matérias sujeitas e divulgar o resultado,
assinar os pareceres junto ao secretário(a). Também uma modificação quanto ao voto de
minerva e o texto aprovado ficou no parágrafo único. O que foi aprovado por unanimidade
ficando o texto: O(A) Presidente da Câmara poderá atuar como relator e não terá voto em
todas as matérias, somente o de minerva. Seguindo foi modificado o Art. 8º, inciso II,
parágrafo 4º, ficando o texto: após quinze minutos da hora estabelecida para o seu início, a
reunião poderá ocorrer sem o quórum mínimo, com os membros presentes, o que foi
aprovado por todos. No Art. 11 foi aprovado o seguinte texto: Art. 11 Em casos esporádicos,
a consulta e a deliberação das matérias serão realizadas via e-mail pelos membros da
CAPEPI. Por fim, sobre as assinaturas nas atas foi aprovado com seis votos a favor que
somente o(a) presidente e o(a) secretário assinassem, para que todos os membros assinem
teve um voto e um abstenção. Chegando ao final da leitura a profª. informou que agora é
necessário aprovar o documento final com as alterações para envio às demais instâncias,
abriu a votação e a Reformulação do Regimento Interno da Câmara de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (CAPEPI) foi aprovada por unanimidade. Passou então ao item 6.

Discussão sobre a atuação de Técnicos-administrativos (TAEs) em Programas de

Pós-Graduação no IFSULDEMINAS - proposta do Campus Passos com

encaminhamento de minuta: A profª. Sindynara passou a palavra ao Prof. Juliano
(Passos) explicando que a demanda surgiu no Campus Passos. O prof. Juliano começou
informando que alguns técnicos administrativos (TAEs) do Campus Passos tem a intenção
de encaminhar uma proposta de um curso de especialização (Lato sensu) em que eles
seriam os docentes do curso, e a partir desta proposta encaminhou a PPPI para verificar se
o curso poderia ser concretizado e então está em discussão. A profª. Sindynara informou
que em algumas Universidades e Instituto Federais a ação já é praticada, comentou sobre
uma instrução normativa (IN) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul
Rio Grandense (IFSUL). Explicou também que o IFSULDEMINAS possui a Resolução do
Conselho Superior nº 17/2015 que trata da prestação de serviço voluntária. Comentou que
o Campus Passos enviou uma minuta de IN para regulamentação dentro do IFSULDEMINAS.
Após levantamento de algumas dúvidas ficou clara a demanda de um grupo de trabalho
(GT) para um estudo mais aprofundado e discutir as questões de legalidades e requisitos.
Abriu a enquete para formalizar um GT, não formalizar e abstenção, que teve como
resultado, seis votos para a criação do GT, um voto para não formalizar e cinco abstenções.
Dando sequência formou-se o GT com os seguintes membros: Juliano - como interlocutor,
Thomé, Eunice, Andresa, Maria Cecília e Aracele. Por fim, a profª. pediu que o resultado do
estudo possa ser enviado à CAPEPI, se possível a primeira do ano de 2021. O GT teve
ciência e concordou com a colocação de data. Seguiu-se para o item 7. Discussão sobre a

Portaria do Ministério da Educação n. 983, de 18 de novembro de 2020 com

ênfase em curricularização da pesquisa - proposta do Campus Poços de Caldas

sem encaminhamento de minuta: A profª. Sindynara informou que como a proposta



nasceu no Campus Poços de Caldas pediu que o Prof. Rafael faça uma breve explanação.
Prof. Rafael comentou que após a publicação da portaria nº 983, de 18 de novembro de
2020, onde consta o aumento da carga horária docente com dedicação exclusiva (DE) para
14 horas por semana no mínimo (horas, não hora-aula) e sobre a curricularização da
pesquisa, houve então reação dos docentes do Campus Poços de Caldas, principalmente os
ativamente envolvidos em pesquisa. Informou ainda que já existe uma ação da
curricularização da extensão e que os docentes estão assustados com a possibilidade de
sufocar a atividade de pesquisa como um todo. Surgiu então a necessidade da discussão no
IFSULDEMINAS. O prof. comentou ainda que nas disposições finais da portaria consta, entre
outros, “9. As atividades de pesquisa e extensão deverão ser tratadas na forma de projetos
e/ou ações curricularizadas; 9.1. Os projetos de pesquisa e extensão deverão ser
registrados em sistema oficial da instituição, de acesso público, salvaguardadas as
questões de ética e confidencialidade; 9.2. Os resultados das atividades de pesquisas e
extensão deverão ser socializados interna e externamente com a instituição; e 9.3. As
ações curricularizadas deverão estar previstas nos projetos pedagógicos dos cursos”. Disse
que o ponto chave é que as ações de pesquisa (curriculares) deverão estar previstas nos
projetos pedagógicos dos cursos dos cursos. Surgiu então no Campus Poços de Caldas a
conversa entre os docentes, com a ideia de prever carga horária à distância já que houve
familiarização com o ensino remoto, gerar atividades optativas incluindo uma carga horária
de pesquisa na qual os docentes interessados poderiam propor as ações de pesquisa e
poderia funcionar, como por exemplo, como os projetos de pesquisa que trabalhamos hoje,
o registro de todas as atividades de pesquisa com alunos bolsistas ou voluntários, e associá-
los às disciplinas, como disciplina de projeto de pesquisa e seria uma forma de oficializar a
pesquisa dentro do currículo do aluno. Seguindo o prof. Rafael comenta a proposta de Poços
de Caldas: elaborar a minuta em conjunto com os outros campi, reformular os PPCs de
todos os cursos que aderirem a proposta de curricularização da pesquisa. A profª. Sindynara
comentou sobre a importância da participação das Diretorias de Desenvolvimento
Educacional (DDEs) bem como das Diretorias de Ensino (DENs) no GT, pois eles estão
envolvidos na reformulação dos PPCs, incluindo a pesquisa curricularizada. A profª.
Sindynara informou que dois IFs estão mais à frente sobre a construção (IFFarroupilha e
IFSUL). Concordou-se que o GT deveria ter um membro de cada campus envolvido com
pesquisa, além dos DDEs e DENs (caso aceitem o convite). Como membros para o GT
ficaram: Simea (Carmo de Minas – a confirmar), Carlos José (Três Corações), Marcos
Magalhães (Inconfidentes – a confirmar), Letícia (Machado), Rafael (Poços de Caldas),
Juliano (Passos), Paulo (Muzambinho)  e  Maria Josiane (Pouso Alegre). Ficou acordado que o 
Prof. Rafael será o interlocutor. Foi sugerido iniciar as atividades neste ano, fazendo
levantamento de ideias e demandas, para ser continuado no próximo ano. A profa.
Sindynara relatou que iria entrar em contato com os DDEs/DENs para fazer o convite. Todos
tiveram ciência da ação e concordaram sobre a necessidade de discussão sobre
curricularização da pesquisa. Seguiu-se para o item 8. Institucionalização do Clube do

Empreendedorismo do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho – proposta do

Campus Muzambinho com encaminhamento de minuta: A profª. Sindynara passou a
palavra à profª. Aracele (Muzambinho), que informou que o Clube já tem ações ocorrendo
há algum tempo através de eventos, que foi idealizado pela profª. Cristina, e que o clube foi
premiado pelo SEBRAE (3º lugar Nacional). A partir das ações viu-se a necessidade de
formalizar a institucionalização do mesmo. A profª. Sindynara perguntou se a
institucionalização seria no Campus Muzambinho ou no IFSULDEMINAS? Profª. Aracele
respondeu que inicialmente no Campus Muzambinho, porém pode ser exemplo para os
outros Campi. Profª. Aracele disse que as ações do clube são muito interessantes, porém
fica à mercê das pessoas envolvidas, se a pessoa sair não tem como dar andamento aos
projetos e por conta disso gostaria de formalizar o Clube do Empreendedorismo no Campus
para resolver a questão; assim a ação independe da gestão para tramitar (acontecer). Disse
ainda que o clube é muito parecido com núcleos empreendedores, porém menos formal, e
possui uma pegada mais leve trazendo mais alunos e fortalecendo o ecossistema
empreendedor do campus. Como não temos cultura de resoluções internas no campus,
trouxemos para apreciação da CAPEPI. A profª. Sindynara comentou que como a ação é
local, no Campus Muzambinho, acredita que não tramitaria para o Colegiado de Ensino,
Pesquisa e Extensão e na sequencia ao Conselho Superior, ou que poderia ser somente,
internamente com uma instrução normativa ou mesmo uma portaria do Campus. Assim
abriu a palavra e deixou claro que a votação para o documento aconteceria e os novos
procedimentos seriam verificados antes do documento ser protocolado em outras
instâncias, com devolutiva ao Campus sobre os procedimentos a serem seguidos. A



institucionalização foi aprovada com 12 votos a favor e 1 abstenção. Dando sequência a
pauta, seguiu-se para o item 9. Proposta de reformulação do Edital de reembolso da

taxa de revisão, tradução, submissão ou publicação de artigos em periódicos

científicos: A palavra foi passada à profª. Letícia para fazer a apresentação da proposta de
alteração; a profª. informou que o GT (Letícia, Juliano, Josiane, Maria Cecília e Paulo)
trabalhou no edital modelo da PPPI e foram observados os pontos de grande limitação.
Principais mudanças: limite de R$ 800,00 por servidor a cada seis meses (reembolso);
vivenciando na prática notamos que alguns campi não tiveram utilização e outros pouco, o
que gerou a dúvida, as pessoas não estão publicando ou o edital é restrito? A proposta
então é uma opção transitória, onde o problema está acontecendo, tirando o limite do
financiamento e no caso podendo solicitar o reembolso na íntegra e não limitar a frequência
de vezes que pode pedir por ano; proposta de fazer os testes em 2021 e conversar no fim
do próximo ano para ver se deu certo. Algumas perguntas surgiram durante o estudo: qual
o valor aceitável? Hoje não temos como responder isso para ter um planejamento preciso.
Será que o edital estava desestimulando ou não estamos publicando? A professora
Sindynara relatou que haverá uma descentralização aos campi contemplando os três editais
de publicação. Ficou aprovado pelos presentes o valor: R$ 12.000,00 para os Campi
Inconfidentes, Machado e Muzambinho, R$ 8.000,00 para os Campi Passos, Poços de Caldas
e Pouso Alegre e R$ 5.000,00 para os Campi Avançados Carmo de Minas e Três Corações e
Reitoria. Caso o recurso não seja utilizado nos três editais, ficou aprovado a utilização em
outras ações de pesquisa, pós-graduação, inovação ou empreendedorismo, com a devida
prestação de contas para a PPPI, sendo que deverá ser apresentada na última CAPEPI do
ano. A profª. Brígida fez alguns questionamentos que foram respondidos pela profa. Letícia
com pequenas modificações em alguns textos. Após as discussões a profª. Sindynara
colocou o texto do edital para aprovação, e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Dando
sequência a pauta da reunião passou-se ao item 10. Relatório da Resolução do

Conselho Superior nº 82/2019 que trata do Projeto de Apoio à Incubadora de

Empresas Mista – em conformidade com a Resolução do Consup nº 109/2018: A
profª. Sindynara passou a palavra a Coordenadora do NIT, Adélia, para apresentação do
relatório. Adélia informou que por meio das bolsas aos discentes houve total apoio e/ou
suporte operacional à Incubadora. Informou que parte do treinamento foi fazer
levantamento junto aos empreendedores por meio de questionários e conversas; comentou
que espera dar continuidade à implantação dos Núcleos Incubadores nos Campi e que as
bolsas foram interrompidas antes do prazo aprovado no projeto, porém conseguiram
realizar algumas ações. Foi aberta enquete para aprovação do relatório que, após apuração,
f o i aprovado por unanimidade. Devido ao adiantado da hora decidiu-se votar sobre a
continuidade ou não da reunião antes da pausa para refeição, que com 13 votos a favor e 1
abstenção decidiu-se continuar com a pauta e seguiu para o item 11) Relatório e

Planejamento do Polo Embrapii Agroindústria do Café do IFSULDEMINAS:  A profª.
Sindynara passou a palavra para a profª. Dulcimara que informou sobre a apresentação das
ações do Polo Embrapii em 2020 e metas para 2021 e que passaria um vídeo explicativo;
após a apresentação a profª. Dulcimara disse que estava à disposição para esclarecimento
de dúvidas e lembrou sobre a terceira linha de pesquisa do Polo, na área de insumos para
café, agradeceu a todos pois cresceu muito a presença dos pesquisadores nos projetos do
Polo Embrapii. A profª. Sindynara pediu então a todos para votarem sobre o relatório das
ações e planejamento para 2021 que após votação, segue aprovado com 12 votos
favoráveis e uma 1 abstenção. Passou-se ao item 12) Projeto AgroFuture: A profª.
Sindynara informou que será um evento voltado para o Agronegócio Brasileiro e que possui
parceiros como SEBRAE, FIEMG, FECOMÉRCIO, Governo de Minas Gerais, FAEMG, SENAR,
INAES. O intuito é reunir os visionários e colocar o agronegócio brasileiro no mapa da
inovação mundial. O Evento denominado AgroFuture Summit 2021 está previsto para
acontecer em julho/2021, não tem caráter de uma feira, possui etapas pré-evento, durante
e pós-evento. Estão sendo elaboradas “arenas” como a de negócios, a agromaker, a
científica, a agrofuture além de um espaço de networking. O Polo Embrapii Agroindústria do
Café já sinalizou positivamente para ser parceiro do evento. Entretanto o IFSULDEMINAS
pode oferecer mais, principalmente em arenas como científica, agrofuture e até mesmo no
networking. A apresentação que recebeu do INAES será enviado aos Coordenadores de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação dos Campi, para que façam a divulgação entre os
servidores, para recolhimento de ideias e propostas. Também solicitou para que a Diretora
Cristina bem como a Coordenadora do NIT Adélia, repasse aos ELITTs as informações, para
que juntos possam abraçar essa ideia. Todos tiveram ciência da ação e devido às
atribulações de final do ano, a divulgação nos Campi acontecerá no início do próximo ano.



Seguiu-se ao item 13) Modificação de um artigo na Resolução do Cartão

Pesquisador: a profa. Sindynara informou algumas junções e alterações de documentos
no intuito de facilitar os trâmites do cartão pesquisador, no sentido de desburocratizar.
Houve junção do Termo de solicitação e concessão de apoio financeiro ao projeto e o 
Termo de aceitação de apoio financeiro e passa a ser denominado de “Termo de solicitação,
concessão e aceitação de apoio financeiro”; houve também junção do formulário Prestação
de Contas e  Encaminhamento de Prestação de Contas que passa a ser denominado de
“Encaminhamento de Prestação de Contas”; houve junção do Formulário de substituição de
itens com o Formulário de prorrogação de prazo de execução do projeto que passa a ser
denominado de “Requerimento de alteração ou prorrogação de prazo do projeto de
pesquisa”. Os formulários de justificativa de exclusão de cotação, solicitação de alteração
de campus e termo substituição do coordenador do projeto sofreram modificações no
intuito de facilitar o preenchimento. Nos demais formulários não houve alteração. A profª.
informou que o Art. 20 precisa da alteração devido a trâmites para aquisição de produtos
controlados pelo Exército e a Polícia Federal, que após explicação foi aprovado por todos.
Por fim, por conta das alterações e junções é necessário votar o texto final do regulamento;
a profª. abriu enquete para votação que com 10 votos a favor e 2 abstenções, foi aprovado
e segue para as demais instâncias. Dando continuidade passou-se ao item 14) Informes:

a) Plataforma Institucional de Catálogos - encaminhamentos aos responsáveis

nos Campi: A profª. Sindynara passou a palavra à Eunice para fez a apresentação da
plataforma. Foi informado que as instruções para alteração, inclusão e exclusão já foram
repassadas aos representantes dos campi e a data estipulada para a finalização da ação é
ate 14 de dezembro de 2020. Após as atualizações ficará somente a parte dos
pesquisadores para atualização e assim poderemos colocar a plataforma no ar para
visibilidade dos nossos pesquisadores e laboratórios. Todos tiveram ciência e
parabenizaram a ação. b) Relatório Anual de Prestação de Contas: a profª. Sindynara
explicou que para o Relatório de Gestão, necessitamos de dados de todos os setores ligados
à PPPI, e neste caso, entraremos em contato solicitando essas informações primordiais e
contamos com a colaboração de todos. Todos tiveram ciência.  c) Projeto de apoio aos

espaços de pesquisa, inovação e empreendedorismo do IFSULDEMINAS: a profª.
Sindynara fez uma breve explicação sobre a utilização do recurso e que a ação já tinha sido
aprovada na CAPEPI anterior, e teve o projeto aprovado via e-mail pelos membros da
CAPEPI. Agradeceu aos coordenadores dos NIPES/GEAPES bem como os coordenadores dos
ecossistemas envolvidos, que se empenharam nas ações e à Diretoria de Assuntos
Estudantis pela parceria, aportando recurso. Lembrou que o objetivo do projeto em
conjunto com a DAE é oferecer apoio aos discentes do IFSULDEMINAS por meio de bolsas,
possibilitando o desenvolvimento de atividades em: Espaços Makers, Incubadora de
Empresas, Empresas Juniores (com CNPJ), Centro de Validação Tecnológica e Grupos de
Estudos com projetos aprovados no Edital de Pesquisa nº 147/2020/PPPI. As bolsas serão de
até 12 meses, no valor de R$ 400,00. Todos tiveram ciência e apoiaram mais uma vez a
ação. d) Termo de Cooperação entre IFSULDEMINAS e PMMG: a profª. Sindynara
informou que o objeto do Termo de Cooperação Técnica com a PMMG é viabilizar a oferta
de cursos de Pós-Graduação Lato sensu, na modalidade de ensino a distância (EaD), nas
áreas de Meio Ambiente e Saúde,  visando o desenvolvimento social do estado de Minas
Gerais. A minuta está em fase de assinaturas com a PMMG. Todos tiveram ciência.  e)

Convênio UNIFEI:  foi explicado que o objetivo é ofertar qualificação e capacitação para
até 20 servidores do IFSULDEMINAS, no curso de Pós-Graduação - Stricto Sensu, em nível de
Mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Administração da
UNIFEI. O Edital foi lançado pela UNIFEI e as inscrições ficarão abertas até o dia 15 de
janeiro de 2021. Todos tiveram ciência.  f) Edital com coordenadores entre Campi: Foi
conversado e acordado na última reunião da CAPEPI (novembro) que seria interessante a
publicação de um edital com coordenadores entre Campi e a profª. aproveitou para
informar que o edital já foi publicado e o prazo para submissão é até fevereiro de 2021. A
intenção é fortalecer relações entre pesquisadores e campis. Também solicitou ajuda a
todos para melhor divulgação nos Campi. Todos tiveram ciência e se comprometeram
ajudar na divulgação. 14. Expediente: Após finalizar a parte de pauta e informes a profª.
deixou a palavra aberta aos membros para informes dos Campi. O prof. Juliano (Passos)
sugeriu voltarmos a uma questão antiga sobre revistas institucionais; pede para em 2021
olharmos e pensarmos em outro veículo de publicação para outras áreas do IFSULDEMINAS,
outra revista além da Revista Agrogeoambiental, como por exemplo, fortalecer a revista
Eixos Tech, a proposta foi aceita por todos.  Sobre a Jornada Científica o prof. Rafael
agradeceu a colaboração de todos como avaliadores e participantes e disse que foi um
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