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ATA Nº5/2021/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 23 de junho de 2021.

Aos vinte e três de junho de dois mil e vinte e um, com início às oito horas transmitida via

webconferência Google Meet (meet.google.com/ngm-enon-kub) 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. Apresentação dos novos membros da CAPEPI; 2. Aprovação da ata da

reunião da CAPEPI de 28 de abril de 2021;  3. Análise e deliberação da Instrução

Normativa para Técnicos-Administrativos em Educação como docentes

voluntários em cursos de Pós-Graduação Lato sensu; 4. Reformulação da

Resolução do Conselho Superior nº 77/2018 - Projeto Pedagógico do Curso de

Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos; 5. Criação do curso Lato sensu
em Educação Inclusiva - Campus Machado; 6. Criação do curso Lato sensu em

Linguagens e Educação - Campus Pouso Alegre; 7. Criação do curso Lato sensu
em Gestão Escolar - Campus Passos; 8. Avaliação de projetos externos -

elaboração de regulamentação interna e apresentação de planilha do Sudeste; 9.

Análise do projeto: Apoio a Diretoria de Inovação Tecnológica (DITE) utilizando a

Resolução do Conselho Superior nº 87/2020 e análise do Edital; 10. Explanação

sobre utilização da FADEMA em projetos de pesquisa, inovação e

empreendedorismo (a confirmar). 11. Informes: a) Informe do Grupo de Trabalho

para sobre boas práticas em pesquisas científicas - elaboração de manual; b)

Chancela por e-mail de alterações solicitadas pela PMMG no Projeto Pedagógico

do Curso de Especialização em Gestão Ambiental EaD do Campus Inconfidentes,

analisado e aprovado em reunião dia 28/04; c) Atualização da Resolução do

Conselho Superior nº 119/2016 que trata da Normativa Docente; d) Editais

abertos da PPPI; e) Ciclo de Palestras Estratégias para Inovação (01/07 e

29/09/2021); f) Revistas IFSULDEMINAS; g) 13ª Jornada Científica e Tecnológica e

10º Simpósio de Pós-Graduação. 12. 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), Kélica Andrea Campos de

Souza representando a 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, Maria Cecília Rodrigues

Simões – Campus Pouso Alegre, Andresa Fabiana Batista Guimarães – Campus Avançado

Carmo de Minas e Carlos José dos Santos – Campus Avançado Três Corações, os

Coordenadores dos Escritórios Locais de Inovação e Transferência de Tecnologia: Lúcia

Helena da Silva – Campus Machado, Ronã Rinston Amaury Mendes – Campus Pouso Alegre,

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 Almdeida representando o Campus Passos, Carolina



Mariane Moreira, titular – Campus Poços de Caldas, Maria Josiane Ferreira Gomes, titular –

Campus Pouso Alegre, Natália Moreira Mafra, titular – Campus Avançado Carmo de Minas e

Paula Magda da Silva Roma, titular – Campus Avançado Três Corações, as docentes efetivas

envolvidas em projetos de pesquisa: Adriana Falqueto Lemos – Campus Pouso Alegre e

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 – Mestrado Profissional em

Educação Profissional e Tecnológica, Campus Poços de Caldas e João Paulo Martins –

Mestrado Profissional em Ciências e Tecnologia dos Alimentos, Campus Machado, os

discentes: Ester Silva Almeida, titular – Campus Pouso Alegre, Karen Eduarda Barbosa,

suplente – Campus Inconfidentes, Laura Helena Bortollo Tipett, titular – Campus Avançado

Carmo de Minas e Rhuan Gabriel Silva Mendonça, titular – Campus Passos. Como

convidados estavam: Camila de Araújo – Campus Machado, Christoffer Carvalho Vitor –

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e

Tecnológico (FADEMA), Clayton Silva Mendes – Campus Passos, Elisângela Aparecida Lopes

– Campus Pouso Alegre e Wânia Maria Campos – Campus Machado. Informou a justificativa

dos membros: Diogo Rógora Kawano – Campus Passos e Paulo Cesar dos Santos – Campus

Muzambinho. A profª Sindynara agradeceu a presença de todos e solicitou inversão nas

pautas para a apresentação dos membros acontecerem após as pautas, o que foi aprovado

por unanimidade. Também antes do início foi colocado a proposta dos horários das reuniões

e intervalos: início 8 horas, intervalos das 10h às 10h15, retorno às 10h15 com

encerramento na parte da manhã às 12h. Caso necessário o retorno no período da tarde

inicia às 13h com intervalo das 15h às 15h15, retorno às 15h15 com encerramento da

reunião às 17h, o que foi aprovado por unanimidade. Também que está confirmado a

participação de um membro da FADEMA conforme combinado em reuniões anteriores,

assim a sugestão é que a pauta seja paralisada assim que o representante entrar na

reunião para escutarmos sobre a Fundação, o que foi aprovado por todos. Dando início

passou-se para o item de pauta 2. Aprovação da ata da reunião da CAPEPI de 28 de

abril de 2021, abriu a palavra para considerações e não havendo, foi colocado em votação

sendo a ata aprovada por unanimidade. Passou-se para o item de pauta 3. Análise e

deliberação da Instrução Normativa para Técnicos-Administrativos em Educação

como docentes voluntários em cursos de Pós-Graduação Lato sensu, a professora

Sindynara explicou que esta minuta já foi enviada para diversos setores para considerações

e agora chega na CAPEPI para que possa dar seguimento às outras instâncias. Agradeceu

muito o grupo de trabalho (GT) que ficou responsável pela construção e condução dos

trabalhos. Abriu a palavra para considerações e sugestões e não havendo, foi colocada em

votação, sendo a instrução normativa aprovada por unanimidade. Informou que será

protocolado no Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) para análise. Na sequência

passou para o item de pauta 4. Reformulação da Resolução do Conselho Superior nº

77/2018 - Projeto Pedagógico do Curso de Mestrado em Ciência e Tecnologia de

Alimentos, a profa. Sindynara explicou que o grupo de trabalho (GT) responsável pela

análise foi do Campus Poços de Caldas e passou a palavra para o Coordenador do Mestrado,

prof. João Paulo, para fazer as considerações em cima da análise recebida do GT,

explicando as que serão acatadas e se houver alguma negativa, deverá ser devidamente

justificada. O prof. João Paulo agradeceu ao GT pelas considerações e explicou as sugestões

e conferências que foram acatadas e justificou algumas que não foram aceitas. Na

finalização da explicação a palavra foi passada para os representantes do GT do Campus

Poços de Caldas, professores Rafael, Natália e Carolina, que aceitaram as justificativas. Em

seguida foi aberto para os membros da CAPEPI darem sugestões e não havendo, foi

colocada em votação, sendo a reformulação da Resolução 77/2018 aprovada por

unanimidade. A profa. Sindynara relatou que o projeto pedagógico do curso (PPC) bem

como o histórico de alterações devidamente preenchido, datado e assinado, deverão ser

devolvidos via processo no SUAP, diretamente ao Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

(CEPE), até sexta-feira, dia 25/06/2021 e agradeceu a todos pelo empenho. Em seguida

passou-se para o item de pauta 5. Criação do curso Lato sensu em Educação Inclusiva

- Campus Machado, a profa. explicou que o GT responsável pela análise foi do Campus

Pouso Alegre e na sequência, passou a palavra para a Coordenadora do Curso, profa.

Camila, fazer as considerações em cima da análise do GT. A profa. Camila relatou as

sugestões que foram acatadas, tirou dúvidas de algumas que não ficaram tão claras e

justificou algumas que não serão possíveis atender. Na sequência a palavra foi passada

para o GT do Campus Pouso Alegre, representado pela profa. Maria Cecília, que aceitou as

justificativas. Em seguida foi aberto para os membros da CAPEPI darem sugestões, a



professora Sindynara aproveitou o momento para relatar sobre o artigo que trata do

trabalho de conclusão de curso (TCC), que o entendimento é que o TCC possa ser

conduzido, por exemplo, no último módulo não sendo necessário a abertura de um modo

específico somente para defesa e solicitou manifestação sobre o item, que teve a

confirmação de todos sobre o entendimento. Também que a carga horária de TCC não entra

no cômputo das disciplinas, 360 horas é o mínimo de carga horária de disciplinas, fora isto

teremos mais a carga horária de TCC que será definida pelo Colegiado Curso ou Núcleo

Docente Estruturante e colocou aberta a palavra em que todos manifestaram o mesmo

entendimento. Não havendo mais discussão, o item de pauta foi colocado em votação,

sendo aprovada a criação e o projeto pedagógico do curso Lato sensu em Educação

Inclusiva do Campus Machado por unanimidade. A profa. Sindynara relatou que o PPC bem

como o histórico de alterações devidamente preenchido, datado e assinado, deverão ser

devolvidos via processo no SUAP, diretamente ao Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

(CEPE), até sexta-feira, dia 25/06/2021 e agradeceu a todos pelo empenho. Assim passou

para o item de pauta 6. Criação do curso Lato sensu em Linguagens e Educação -

Campus Pouso Alegre, a profa. Sindynara explicou que o GT responsável pela análise foi

do Campus Passos e na sequência, passou a palavra para a Coordenadora do Curso, profa.

Elisângela, para fazer as considerações em cima da análise do GT. A profa. relatou as

consideração que já foram acatadas, outras que ficaram de ser analisadas pelo colegiado e

algumas que não serão acatadas demonstrando a justificativa. Na sequência o prof. Juliano

representante do GT do Campus Passos aceitou as justificativas. Em seguida foi aberto para

os membros da CAPEPI darem sugestões e não havendo, foi colocado em votação, sendo

aprovada a criação e projeto pedagógico do curso Lato sensu em Linguagens e Educação

do Campus Pouso Alegre por unanimidade. A profa. Sindynara relatou que o PPC bem como

o histórico de alterações devidamente preenchido, datado e assinado, deverão ser

devolvidos via processo no SUAP, diretamente ao Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão

(CEPE), até sexta-feira, dia 25/06/2021 e agradeceu o empenho de todos. Dando sequência

passou para o item 7. Criação do curso Lato sensu em Gestão Escolar - Campus

Passos, a profa. Sindynara explicou que o GT responsável pela análise foi do Campus

Machado e na sequência, passou a palavra para o Coordenador do Curso, senhor Clayton,

para fazer as considerações em cima da análise do GT. Na sequência Clayton apresentou as

sugestões que foram acatadas e justificou as que não serão possíveis de atender. Na

sequência foi passada a palavra para os representantes do GT do Campus Machado, Lúcia e

Brígida, que aceitaram as considerações e explicaram outras. Em seguida foi aberto para os

membros da CAPEPI darem sugestões e não havendo, foi colocado em votação, sendo

aprovada por unanimidade a criação e projeto pedagógico do curso Lato sensu em Gestão

Escolar do Campus Passos. A profa. Sindynara relatou que o PPC bem como o histórico de

alterações devidamente preenchido, datado e assinado, deverão ser devolvidos via

processo no SUAP, diretamente ao Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), até

sexta-feira, dia 25/06/2021 e agradeceu o empenho de todos. Dando sequência passou para

o item 10. Explanação sobre utilização da FADEMA em projetos de pesquisa,

inovação e empreendedorismo, assim passou a palavra para o convidado Christoffer

Carvalho Vitor, que explanou sobre a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão,

Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico (FADEMA) explicando as possibilidade de

uso da fundação para diferentes projetos e ações. Elucidou que a Fadema está credenciada

no Ministério da Educação (MEC) desde 2007, até final de 2021 quando acontecerá

novamente o pedido de continuidade. Após a explicação foi aberta a palavra para

esclarecimento de dúvidas. O prof. Rafael comentou e agradeceu sobre as ações da

FADEMA e sobre a segurança nas ações para os pesquisadores. Reforçou a necessidade de

agilidade das cotações e compras, monitoramento de frequência, prestação de contas,

quem sabe uma melhor aproximação dos servidores da FADEMA junto aos coordenadores e

acompanhamento dos projetos. Também convidou os membros para uma conversa mais

próxima no Campus Poços de Caldas uma vez que estão viabilizando um escritório de

projetos. Christoffer agradeceu as palavras, entendeu que cada vez mais a FADEMA

necessita ser estruturada e explicou ser viável esta visita. O prof. João Paulo perguntou

sobre a possibilidade de a Fundação atuar como prestadora de serviço que foi respondido

que se for construído um projeto, a FADEMA consegue ser interveniente, como já funciona

em outros projeto do próprio Campus Machado. Não havendo mais considerações a profa.

Sindynara agradeceu a presença do Christoffer representando todos da Fundação. Foi

realizada uma pausa de 15 minutos. Na sequência passou para o item de pauta 8.

Avaliação de projetos externos e elaboração de regulamentação interna e

apresentação de planilha do Sudeste, a profa. Sindynara explicou que foi elaborada



conjuntamente com todos os Institutos Federais (IFs) e Centros Federais de Educação

Tecnológica (CEFETs) uma planilha com avaliadores de projetos de pesquisa e inovação, de

forma voluntária. Explicou que a planilha ficará disponível aos Campi, para que os Núcleos

Institucionais de Pesquisa e Extensão (NIPEs) bem como os Grupos de Estudos Assistidos

em Pesquisa e Extensão (GEAPEs) possam convidar estes voluntários, quando necessário.

Reforçou que ficou combinado entre as instituições, a necessidade de consulta prévia sobre

a disponibilidade do avaliador, antes de enviar qualquer documento para ser avaliador.

Todos tiveram ciência.  Também uma demanda do NIPE do Campus Inconfidentes foi sobre

termos uma regulamentação para que os contemplados em projetos façam análise de

outros, como avaliadores, quando solicitado. A professora Sindynara mencionou sobre a

possibilidade da criação de uma normativa para isto mas lembrou que os editais já

contemplam parte do solicitado. O professor João Paulo comentou que talvez uma melhor

redação dos textos nos editais seria melhor e menos burocrático nas questões de novos

documentos, o que foi aprovado por todos. Foi aberta a palavra para considerações e

finalizando as falas, a professora Sindynara projetou o texto, ficando aprovado o seguinte:

“Caso tenha tido algum projeto contemplado em editais, com fomento, nos últimos 12
meses, não deverá possuir recusa, ausência ou omissão sem justificativa documentada em
avaliar projetos ou relatórios, ou ainda resumos, vídeos ou apresentações na Jornada
Científica e Tecnológica ou Simpósio de Pós-Graduação. Em caso de não avaliação, sem
justificativa aceita pelo PPPI ou NIPE ou GEAPE, o pesquisador não poderá concorrer nos
próximos doze meses, em editais voltados para pesquisa, pós-graduação, inovação e
empreendedorismo”. Em seguida passou para o item 9. Análise do projeto: Apoio a

Diretoria de Inovação Tecnológica (DITE) utilizando a Resolução do Conselho

Superior nº 87/2020 e análise do Edital, a profa. Sindynara explicou que no

planejamento da DITE para este ano, estava um valor para um edital conjunto elaborado

pelas instituições da região sudeste, o que não teve andamento, assim em conformidade

com as demandas do setor, que estão cada vez em maior quantidade está sendo proposto

um projeto com a contemplação de uma bolsa. Este projeto/bolsista tem o objetivo de

promover a interlocução da inovação e empreendedorismo em todos os segmentos do

IFSULDEMINAS, vinculando a atuação nos cursos técnicos, graduação e pós-graduação,

assim como auxiliar na prospecção e gerenciamento da propriedade intelectual, dentre

outras iniciativas. Foi explicado que o pagamento da bolsa será por meio da Resolução do

CONSUP nº 87/2020 que fala do Programa Institucional de Bolsas (PIBO). Que além do

projeto também foi enviado um esboço de edital. Assim a professora colocou a palavra em

aberta para considerações sobre o projeto e do edital. Não havendo considerações para os

documentos, foram levados para votação. O projeto e edital de apoio à DITE foram

aprovados por unanimidade. Na sequência passou-se para o item de pauta 11. Informes:

a) Informe do Grupo de Trabalho para sobre boas práticas em pesquisas científicas: item

que foi retirado da pauta com aprovação de todos; b) Chancela por e-mail de alterações

solicitadas pela PMMG no Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Gestão

Ambiental EaD do Campus Inconfidentes, analisado e aprovado em reunião dia 28/04: a

profa. agradeceu a todos pelo retorno rápido via e-mail, explicando que a demanda veio da

Corporação, todos tiveram ciência; c) Atualização da Resolução do Conselho Superior nº

119/2016 que trata da Normativa Docente: foi informado sobre os trâmites e discussões

pela Comissão da Revisão da Normativa Docente, que as considerações foram enviadas aos

Diretores de Desenvolvimento Educacional (DDEs) dos Campi e agora estão chegando para

análise e todos tiveram ciência; d) Editais abertos da PPPI: foi informado sobre os prazos de

alguns editais como o nº 89/2021 - Edital de Apoio aos Grupos de Pesquisa, submissão até

05/07/2021, nº 84/2021 - Bolsas Institucionais de Iniciação em Desenvolvimento

Tecnológico e Inovação (PIBITI/CNPq), submissão até 30/06/2021, nº 85/2021 - Bolsas

Institucionais de Iniciação Científica (PIBIC EM/CNPq), submissão até 30/06/2021, nº

86/2021 - Bolsas Institucionais de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq e PIBIC Af/CNPq),

submissão até 30/06/2021, nº 05/2021 - Apoio para participação em Competições Técnicas

e Científicas, submissão até 31/10/2021, bem como os editais da Reitoria e Campi sobre o

reembolso de pagamento de inscrição em eventos científicos nacionais e internacionais

(Reitoria - nº 3/2021), reembolso de taxa de revisão, tradução, submissão ou publicação de

artigos em periódicos científicos (Reitoria - nº 2/2021) e auxílio em forma de diárias para

apresentação e publicação em eventos científicos internacionais (Reitoria - nº 1/2021),

todos tiveram ciência e se comprometeram a ajudar na divulgação; e) Ciclo de Palestras

Estratégias para Inovação, informou que já aconteceu o primeiro encontro e que os

próximos acontecerão em 01/07/2021, com a palestra “Busca e análise de informações para

estratégias para inovação”, com Henry Suzuki e no dia  29/09/2021 a palestra “Estratégias
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