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ATA Nº6/2021/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 agosto de 2021.

Ao terceiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, com início às oito horas e
transmitida via webconferência Google Meet (meet.google.com/yaj-umtp-trr) 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
extraordinária, 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 23 de junho de
2021; 2. Análise e deliberação sobre o Programa de Incentivo à Formação
Empreendedora em Laboratórios de Educação e Produção Agropecuária (projeto e
editais) do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho; 3. Análise e deliberação sobre
o Projeto "Espaço Integrado de Pesquisa, Extensão, Inovação e
Empreendedorismo" (projeto e editais) do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho;
4. Demonstração do Planejamento Estratégico da Pós-Graduação do
IFSULDEMINAS 2021/2022; 5. Análises e pareceres de prestação de contas do
cartão pesquisador; 6. Análise do Programa para criação do ELITTE Junior (projeto
e editais); 7. Análise da ação de mapeamento do ecossistema empreendedor do
IFSULDEMINAS (projeto e editais); 8. Reformulação da Resolução nº 48/2012 que
dispõe sobre a Normativa das Empresas Juniores do IFSULDEMINAS e 9.
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: Michelle da Silva Marques
representando a Profª Letícia Gomes de Morais Amaral (justificado)  – Campus Machado,
Camila Souza dos Anjos Lacerda – Campus Inconfidentes, Juliano de Souza Caliari – Campus
Passos, Rafael Felipe Coelho Neves – Campus Poços de Caldas, Paulo César dos Santos –
Campus Muzambinho,  os Coordenadores dos Escritórios Locais de Inovação e Transferência
de Tecnologia: Ronã Rinston Amaury Mendes – Campus Pouso Alegre, Diogo Rógora Kawano
– Campus Passos, Cléber Kouri – Campus Inconfidentes, Héber Rocha Moreira – Campus
Muzambinho, Lúcia Helena da Silva – Campus Machado, 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 representando o 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, 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: Raphaela Alves da Silva, titular - Campus
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Muzambinho e como convidada: Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder  do Campus
Muzambinho. Ausências justificadas dos membros: Andresa Fabiana Batista Guimarães –
Campus Avançado Carmo de Minas, Carlos José dos Santos – Campus Avançado Três
Corações, Paula Magda da Silva Roma, titular – Campus Avançado Três Corações, Isabel
Cristina Vieira Bento Bastos – Campus Avançado Carmo de Minas, Lourdes Aparecida
Ribeiro – Campus Avançado Três Corações, Carolina Mariane Moreira, titular – Campus
Poços de Caldas e Maria Cecília Rodrigues Simões – Campus Pouso Alegre. Dando início a
reunião a profª. Sindynara agradeceu a presença de todos e passou para o item de pauta 1.
Aprovação da ata da reunião da CAPEPI de 23 de junho de 2021: abriu a palavra
para considerações dos membros e não havendo, foi colocado em votação sendo a ata da
reunião de 23 de junho de 2021 aprovada por unanimidade. Passou-se para o item de pauta
2. Análise e deliberação sobre o Programa de Incentivo à Formação
Empreendedora em Laboratórios de Educação e Produção Agropecuária (projeto e
editais) do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho: A profª. Sindynara passou a
palavra à profª. Aracele Fassbinder para explanação do projeto. Aracele explicou que devido
ao projeto ter a proposição de utilização de bolsas através do Programa Institucional de
Bolsas (PIBO), deve passar para aprovação na Câmara competente, e neste caso, a CAPEPI.
A seguir a profª. fez um breve resumo: o programa já existe há alguns anos no Campus
Muzambinho e era conhecido como Edital do Morador do Setor (os alunos recebiam bolsas e
realizavam atividades no contra turno das aulas e moravam no setor, nas casinhas); após
um tempo, o edital foi transformado em programa e sofreu atualizações e é mais voltado a
formação empreendedora dos alunos. Em 2020 foi repaginado por conta da pandemia,
ainda assim funcionou. Para 2021 tentaram melhorar ainda mais; os bolsistas tentam
identificar problemas, pesquisam desafios e oportunidades dentro dos setores e com estes
dados escrevem um projeto com as sugestões de soluções; espera-se com o projeto que os
alunos possam investigar possíveis soluções e proporcionar programas de capacitação.
Assim surgiu no Programa a necessidade de um edital para contratação de dois instrutores
com formação em administração (custos e precificação) que devem possuir formação e
experiência prática para compor a equipe de trabalho (junto aos docentes e alunos).
Seguindo com os trâmites internos submetemos a proposta do projeto para apreciação de
vocês e aprovação para uso da PIBO para as bolsas externas. A profª. disse por fim que
estava à disposição para responder as dúvidas. A profª. Sindynara deixou a palavra aberta
aos membros para sugestões e dúvidas. Não havendo manifestação o Programa de
Incentivo à Formação Empreendedora em Laboratórios de Educação e Produção
Agropecuária do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho (projeto e editais) foi aprovado por
unanimidade. Seguindo passou-se ao item de pauta 3. Análise e deliberação sobre o
Projeto "Espaço Integrado de Pesquisa, Extensão, Inovação e Empreendedorismo"
(projeto e editais) do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho: A profª. Sindynara
passou a palavra a profª. Aracele para explanação do projeto. Profª. Aracele comentou que
o projeto já tramita há algum tempo sem nome definido e está sendo chamado a princípio
de Espaço Integrado. O espaço é um antigo alojamento estudantil que vem sendo
reformado aos poucos e está destinado a alojar Núcleos de Inovação, Empreendedorismo,
Pesquisa e Extensão (parte administrativa), como por exemplo:  Escritório Local de
Inovação e Transferência de Tecnologia (ELITT), Espaço Maker, Núcleo Incubador (a ser
implantado), mini espaço de gravação e a parte administrativa do Núcleo Institucional de
Pesquisa e Extensão (NIPE), a Coordenação Geral de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
(CGPPI) e Coordenação Geral de Extensão (CGEX).  São poucos setores, porém todos ligados
a pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo. Para esta ação sentiram a
necessidade da contratação de uma pessoa especialista em design de interiores para
organização interna deste espaço. Informou que possuem em Muzambinho um arquiteto,
porém ele não tem domínio em design de interiores para a estruturação deste espaço.
Entendemos que o espaço precisa ser diferenciado, temos muitas ideias mas precisamos
deste profissional para passa-las em um projeto de interiores. O Instituto Federal de Minas
Gerais (IFMG) fez algo parecido como essa proposta do projeto, um edital para contratação
e estamos seguindo os modelos deles com o objetivo de selecionar o especialista para
compor a transformação deste ambiente. Após a explanação a profª. Sindynara deixou a
palavra aberta para manifestação dos membros. Prof. João Paulo (Pouso Alegre) questiona
se temos um engenheiro acompanhado a obra, o que a profª. Aracele disse que sim, o
Engenheiro Paulo da Reitoria e aproveitou para informar que o recurso é próprio do campus
para esta ação. Não havendo mais manifestações a profª. Sindynara colocou o projeto em
votação que após apuração dos votos foi aprovado com 20 votos a favor e 4 abstenções. A
profª. Sindynara agradeceu a presença da profª. Aracele e solicitou que os projetos bem



como os editais para os processos seletivos, sejam enviados à Procuradoria Federal, para
análise e parecer, antes da publicação interna e externa. Dando sequência a profª. solicitou
aos membros permissão para pular os itens 4 e 5 da pauta e seguir ao item 6, e ao final da
reunião retornar a esses itens, o que foi aprovado por todos. Seguiu-se ao item 6. Análise
do Programa para criação do ELITTE Junior (projeto e editais): A profª. passou a
palavra a profª. Cristina Lopes que informou que o objetivo do programa é alcançar melhor
os alunos com uma visão do que é a inovação e empreendedorismo no IFSULDEMINAS. Os
alunos serão multiplicadores e apoiarão outros alunos nas submissões de propostas à
editais, nos eventos de hackathon e em todas as ações que o ELITT precisar; espera-se que
os alunos busquem outros possíveis membros para fazer parte do Elitte Junior, trabalhando
principalmente em formato de rede. O projeto foi construído com o grupo de coordenadores
dos ELITTs e esses alunos selecionados para o projeto receberão bolsas para a execução
destas atividades por meio da Resolução do Programa Institucional de Bolsas (PIBO). A
profª Sindynara agradeceu e perguntou aos membros se alguém tinha alguma sugestão,
considerações ou dúvidas em cima do projeto. Prof. Diogo (Passos) reforçou a necessidade
de valorizar esta ação pois através deste projeto as ações serão melhor divulgadas e
fomentadas entre os alunos e comunidade acadêmica. Prof. João Paulo (Pouso Alegre)
questionou como as ações (levar informação, conhecimento e apoio a estudantes) serão
desenvolvidas pelos bolsistas, como se pretende fazer essa ação na prática. Profª. Cristina
respondeu que o programa tem como base um projeto desenvolvido em 2017 no Campus
Muzambinho, divulgando as ações de inovação/empreendedorismo e os bolsistas sendo
multiplicadores, será feito um mapeamento de oportunidades que serão apresentados aos
cursos através de um e-book que está sendo construído pela Diretoria de Inovação
Tecnológica e Empreendedorismo (DITE). A ação estará ligada aos ELITTs dos campi que
atuarão como coordenadores destas ações e das atribuições dos bolsistas. Profª. Michelle
(Machado) questionou sobre o valor e carga horária da bolsa mencionada no projeto pois
pelos valores mencionados na PIBO existe uma diferença, no que a profª. Cristina informou
que tem uma observação na PIBO que flexibiliza os valores e horas, sendo assim as
necessidades se ajustam. Após as considerações a profª. Sindynara informou que o recurso
financeiro para esta ação sairá uma parte do discricionário do reitor e outra parte por
remanejamento de valores do orçamento da DITE para este ano; após colocou em votação
a aprovação do programa que foi aprovado por unanimidade. Seguiu-se ao item 7. Análise
da ação de mapeamento do ecossistema empreendedor do IFSULDEMINAS
(projeto e editais): A profª. Cristina informou que o mapeamento do ecossistema é uma
proposta de ação para entender, mapear e poder fazer conexões com o ecossistema que
rodam nos oito campi e nas regiões próximas, como empresas e aceleradoras que podem
apoiar ações nossas de inovação, e esperamos, com o mapeamento, poder apoiá-los
também em nossos editais trabalhando os arranjos produtivos locais. Nós não conhecemos
o ecossistema dos outros campi, assim esperamos conectar e integrar de maneira linear e
interativa. O edital é para o período de cinco meses, e contará com um servidor e um grupo
de quatro alunos para fazer o mapeamento. No final dos trabalhos o grupo entregará o
Relatório Final onde deve informar qual é esse ecossistema e o material para divulgação. A
profª. Sindynara comentou que o recurso financeiro sairá da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação - PPPI/DITE devido a remanejamento de valores do orçamento da
DITE para este ano; seguindo abriu a palavra aos membros da CAPEPI para considerações.
Adélia complementou a fala da profª. Cristina informando sobre a importância deste
mapeamento dentro da Instituição para sermos mais assertivos em relação aos nossos
projetos. João Paulo lembrou sobre a necessidade de fazer inferências em relação ao Marco
Legal de Inovação. Não havendo outras manifestações a profª. Sindynara colocou em
votação a aprovação da ação que foi aprovado por unanimidade. Seguindo a pauta para o
item 8. Reformulação da Resolução nº 48/2012 que dispõe sobre a Normativa das
Empresas Juniores (EJ) do IFSULDEMINAS: a palavra foi passada à profª. Cristina para
explanação do resumo sobre as alterações. A profª. informou que foi necessário a
atualização da legislação nacional sobre empresas juniores. Não foram muitas alterações, a
nova resolução faz menção a DITE e o alinhamento ao ELITT, e a parceria com a Pró-Reitoria
de Extensão e Ensino - PROEX/PROEN sobre a integralização de cursos usando o tempo de
atuação na Empresa Junior, são essas as alterações de maior impacto. Após explanação a
palavra foi aberta para aos membros para considerações. Profª. Michelle (Machado)
questionou sobre a EJ estar vinculada ao ELITT e não a Coordenação Geral de Pesquisa e
Inovação dos campi, no que a profa. Cristina respondeu que após conversa com as
Diretorias de Desenvolvimento Educacional (DDEs) decidiu-se deixar vinculado ao ELITT por
estar mais ligado a ações de inovação e empreendedorismo. Sem mais considerações a



profª Sindynara colocou em votação a aprovação da reformulação da resolução que foi
aprovada por unanimidade. A seguir a profª. voltou para o item 4. Demonstração do
Planejamento Estratégico da Pós-Graduação do IFSULDEMINAS 2021/2022: A profª.
Sindynara passou a palavra a Eunice representando a Coordenadoria Geral de Pós-
Graduação (CGPG) para fazer a apresentação do planejamento estratégico para a Pós-
graduação nos anos de 2021/2022. A servidora Eunice informou que foi realizado o
mapeamento dos cursos Stricto sensu em Minas Gerais ofertados pelos IFs e por Instituição
de Ensino no Sul de Minas; após apresentou o diagnóstico estratégico com a análise do
ambiente interno e externo, oportunidades, ameaças, forças e fraquezas; seguindo
apresentou algumas estratégias do planejamento como, por exemplo, ações para consolidar
linhas de pesquisa que possam resultar na implantação de programas de pós-graduação e
apresentou o mapeamentos dos cursos ofertados pelo IFSULDEMINAS: ensino médio
integrado, graduação e pós-graduação, para verificação de possibilidades de
implementação de novos cursos. No mapeamento foram apresentadas sugestões de novos
cursos de especialização e possibilidade de estudo para propostas de mestrados. Informou
ainda que a CGPG está à disposição para esclarecimentos e auxílio em novas propostas
bastando entrar em contato. Profª. Nathália (Poços de Caldas) comentou sobre a intenção
do Campus em submeter uma APCN na área de Ensino/Educação, disse que os mesmos
estão fazendo consulta aos docentes de Poços de Caldas e que até agora mapeou treze
servidores, porém a área solicita 15, assim o campus fará posteriormente a consulta
externa para complementar e continuar os trabalhos para a proposta. Disse também que a
maior dificuldade encontrada é a de alcançar os requisitos mínimas de produção intelectual
da área/CAPES. Prof. João Paulo questionou sobre a construção de APCNs intercampi e
sugeriu a construção de uma resolução ou política para cursos intercampi e sobre a
importância de se entender como serão os processos para alocar os docentes de diferentes
campi (planejamento/carga horária no PPG entre outros). A profª. Sindynara disse que a
sugestão é válida e que já está sendo elaborada uma instrução normativa conjunta, que
será apresentada no Colégio de Dirigentes desta semana. Todos tiveram ciência do
planejamento estratégico.  Passou-se então a pauta 5. Análises e pareceres de
prestação de contas do cartão pesquisador: profª. Sindynara informou que a PPPI está
em processo de emissão dos pareceres técnico e financeiro (em que os financeiros envolve
a Pró-Reitoria de Administração - PROAD) aos pesquisadores sobre os processos de
prestação de contas com uso de recurso por meio do cartão pesquisador desde o ano de
sua implantação. Informou ainda que alguns processos necessitam de justificativa e junta
de documentos ou recolhimento de saldo via Guia de Recolhimento da União (GRU).
Solicitou então ajuda aos coordenadores de pesquisa no sentido de auxílio nestes casos,
caso necessário. Todos tiveram conhecimento.  A profª. Camila (Inconfidentes) solicitou que
quando for encaminhado aos campi algum pedido de auxílio/ajuda sobre pendências de
pesquisadores com a PPPI (relatórios, prestação de contas atrasadas) enviar também com
cópia para a Coordenação de Pesquisa; profª. Sindynara comentou que a sugestão será
acatada.  A seguir passou-se ao item 9. Expedientes:  Profª. Sindynara comentou que por
se tratar de uma reunião extraordinária não temos matéria de expediente hoje e deixou a
palavra aberta para os campi. Adélia aproveitou para informar que as resoluções do Núcleo
de Inovação Tecnológica (NIT) e ELITT estão passando por atualizações, sobre a revisão da
resolução do NIT foi formado um GT para a atualização e que a partir de agora será formado
um GT para atualização da resolução dos ELITTs, que terá servidores representantes dos
campi e que alterará também a nomenclatura, passará a ser denominado de Escritório
Local de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo, devemos trazer as minutas para
discussão e aprovação nas próximas reuniões da CAPEPI. Seguindo a profª. Sindynara
perguntou ao prof. Leandro (Muzambinho) sobre os encaminhamentos do grupo de trabalho
(GT) para o Manual sobre Boas Práticas e Ética nas Pesquisas em que o prof. Leandro
comentou que fez uma breve consulta sobre as cartilhas já existentes (USP, UNICAMP e
EMBRAPA) e que com esse material, está organizando para enviar aos membros do GT para
discussão e encaminhamentos, também que deve encaminhar uma minuta para a próxima
reunião. Nada mais a tratar, a Srª. Presidente Sindynara Ferreira agradeceu a presença de
todos, declarou encerrada a reunião às nove horas e quinze minutos e eu, Eunice Cristina
da Silva, lavrei a presente ata, que após lida segue aprovada. Pouso Alegre/MG, três (03) de
agosto (08) de dois mil e vinte e um (2021).
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