
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Rua Ciomara Amaral de Paula, 167 – Bairro Medicina – 37550-000 - Pouso Alegre/MG

Fone: (35) 3449-6150/E-mail: pppi@ifsuldeminas.edu.br

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 25 de fevereiro de 2015.

Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e quinze, com início às nove horas e
quarenta  e  cinco  minutos,  no  Laboratório  de  Sementes  do Câmpus  Machado,  situado  a
Rodovia Machado - Paraguaçu, km 3 - Bairro Santo Antônio – Machado/ MG, reuniram-se os
membros  da  CAPEPI  (Câmara  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação)  para  reunião
ordinária sob a Presidência do Pró-reitor  José Luiz de Andrade Rezende Pereira. A pauta
foi encaminhada  com antecedência  aos membros sendo  a seguinte:   1)  Ações da PPPI  e
Planejamento 2015; 2) Cartão Pesquisador; 3) Importa Fácil (CNPq); 4) Treinamento OCS; 5)
Treinamento GPPEx; 6) Ações do NIT e planejamento 2015; 7) Ações da Coordenação de
Pós-graduação e planejamento 2015; 8) Ações do CEUA e planejamento 2015;  9) Jornada
Científica 2015; 10) Aprovação de Grupo de Pesquisa (CNPq) e 11) Aprovação da ata da
reunião  anterior.  Estavam presentes:  José  Luiz  de  Andrade  Rezende  Pereira,  Dulcimara
Carvalho Nannetti,  Wellington Marota Barbosa,  José Antônio Dias Garcia,  Felipe Campos
Figueiredo,  Hebe Perez de Carvalho,  Wanderson Rodrigues  da Silva  (representando  prof.
Mosar Faria Botelho),  Lais Teles de Souza (represente discente do câmpus Inconfidentes),
Brígida Monteiro Vilas Boas (representando André Delly Veiga), Neiva Maria Batista Vieira
(representando  Brígida Monteiro Vilas Boas), Leonardo Rubim Reis, Gustavo Rabelo Botrel
Miranda,  Carolina  Cau  Sposito,   Sérgio  Goulart  Alves  Pereira,  Melina  Mara  de  Souza
(representando  prof.  Flávio  Calheiros)  e  Mariana  Felicetti.  Estavam  ausentes:  Marcos
Magalhâes  de  Souza,  Lucas  Alberto  Teixeira  de  Rezende,  Maria  Bernadete  Oliveira  de
Carvalho,  Heliza  Faria  Pereira,  Maria  Cecília  Rodigues  Simões  e  João  Paulo  Martins;
justificou ausência: Jane Piton Serra Sanches. O Sr. Presidente iniciou a reunião agradecendo
a presença de todos, dando as boas vindas aos novos membros da CAPEPI e infornando que
estamos  sempre  à  disposição  para  quaisquer  esclarecimentos  que  se  façam  necessários;
salientou a importância da presença dos membros da CAPEPI nas reuniões, principalmente os
membros dos câmpus novos. Prof. José Luiz e Profª Dulcimara solicitaram mais uma vez a
indicação  de  representantes  discentes  pois  somente  o  Câmpus  Inconfidentes  tem
representação da categoria na Câmara.  Prof. José Luiz relatou sobre a resposta preliminar da
Auditoria da CGU nos Câmpus Machado e Inconfidentes. Agradeceu a equipe da Reitoria e
dos câmpus auditados pelas informações prestadas e ressaltou que a mobilização das equipes
foi muito  importante.  Informou que a Normativa Docente,  o  sistema GPPEx e a  Jornada
Científica foram essenciais para a resposta positiva da Auditoria. O sistema GPPEx confirma
que temos controle sobre os projetos da Instituição e que existem resultados dos projetos que
são apresentados na Jornada Científica, de vital importância para a Instituição. Prof. Marota
comentou que sua entrevista  com a CGU também foi bem produtiva,  relatando o caso do

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34



depósito de patente. Sobre o orçamento para 2015 José Luiz disse que o ano começou atípico.
Como a Lei Orçamentária  Anual (LOA),  que prevê  os gastos em 2015,  ainda tramita no
Congresso  Nacional  e  sem  previsão  de  aprovação  pelo  Legislativo,  houve  um
contingenciamento de um terço dos gastos em todos os ministérios. O orçamento repassado é
de  1/18  ao  mês.  Prof.  José  Luiz  comenta  que  em  decorrência  do  contingenciamento
orçamentário  devemos  aguardar  pois  ainda  não  está visualizando  os quatro por  cento  do
orçamento dos câmpus  para os NIPEs (fomento à pesquisa),  solicitou a divulgação  desta
informação nas próximas reuniões (NIPEs) informando que devemos aguardar a aprovação do
orçamento (recursos). Informou o nome do Secretário da SETEC – Marcelo Machado Feres.
Sobre o Relatório  de Gestão 2014,  Profª  Dulcimara agradeceu as informações enviadas e
pediu  para  os  coordenadores  manterem  estes  dados  sempre  atualizados  para  evitarmos
correrias  e  desgastes  desnecessários,  pois  os mesmos  serão  essenciais  para os  Relatórios
Anuais e possíveis novas auditorias. Solicitou ainda a ajuda dos NIPEs no sentido de orientar
no cadastramento dos projetos, inserindo o máximo de informações possíveis. Disse por fim
que a PPPI está trabalhando com o TI da reitoria em melhorias no sistema GPPEx, mas sem
data definida, as alterações serão aos poucos. Sobre o GPPEx, Prof. Felipe solicitou a inclusão
de  uma  aba  específica  para  o  item publicação.  Esclareceu-se  que  a  câmara  de  pesquisa
entende como cadastrado no NIPE o nº do protocolo no cadastro do GPPEx. Apresentação de
resultados 2014: Captação de recursos externos: Prof. José Luiz comentou que em 2014 o
Instituto aprovou somente 02 projetos nos Editais da Fapemig, um de aproximadamente 25
mil e outro de 75 mil. Disse que é necessário  aumentar o indicador de demanda de submissão
de  projetos  nestes  editais.  Prof.  Marota  comentou  sobre  a  dificuldade  na  aprovação  de
projetos (concorrência com as Universidades Federais de Minas). Prof. José Luiz  pediu para
repassar essa necessidade nas reuniões dos NIPEs  e levar o “feedback” na próxima CAPEPI.
Sobre os editais internos da PPPI disse que, por enquanto, estão todos suspensos devido ao
contingenciamento  orçamentário.  Eventos:  Professor  José  Luiz  agradeu  a  Profª  Mariana
(representando C. Pouso Alegre) por sediar a Jornada de 2014 e disse que em 2015 a mesma
acontecerá no Câmpus Poços de Caldas. Profª Dulcimara apresenta os três grandes eventos
que a Pró-reitoria apoiará no 2º semestre/2015: A OBAP (pediu-se apoio dos docentes com
questões), Jornada Científica (pediu-se a participação e apoio de todos os docentes) e a IESO
(Olímpiada Internacional),  todos sediados em Poços de Caldas. A OBAP cresceu muito em
termos  de  abrangência  nacional  e  número  de  participantes.  Em  2014  uma  equipe  do
IFSULDEMINAS foi contemplada com medalha.  Profª  Dulcimara relembra aos presentes
sobre a solicitação encaminhada para os docentes sobre a  formulação de questões com 04
alternativas e referência bibliografica para o banco de dados de questões da OBAP. Cássia
informou que precisamos de muitas questões para sorteio para que as equipes/participantes
respondam a questões diferentes. Cartão pesquisador: No momento apenas o IFMG, o IFB e
o IFSULDEMINAS colocaram em prática o cartão pesquisador, um produto do Banco do
Brasil. O IFSULDEMINAS está em processo de implantação, sendo que no início foi bem
complicado  mas  a  PPPI  está  se  adequando.  Prof.  José  Luiz  pediu  para  informar  aos
pesquisadores  nas  reuniões  nos  câmpus  da  responsabilidade  dos  docentes  com o  cartão
pesquisador, que por se tratar de um produto novo a CGU pode solicitar auditoria no Cartão.
Disse ainda que a prestação de contas é bem parecida com a do CNPq, e solicitou reforçar que
é preciso executar o projeto em tempo hábil, de acordo com as normas e que tudo tem que ser
justificado,  dúvidas  devem  ser  enviadas  ao  e-mail  do  cartão  pesquisador
(cartaopesquisa@ifsuldeminas.edu.br).  Planejamento 2015:  Sobre a plataforma OCS Prof.
José Luiz informou que foram reportados muitos problemas, porém, informou que esta é a
única  plataforma  que  consegue  suportar  a  conferência,  que  é  necessário  treinamento  e
melhoramentos  no  “layout”.  O  treinamento  será  feito  pela  Kélica  (Assistente  da  Revista
Agrogeoambiental) provavelmente em abril/2015. Em abril também está sendo programado
um curso de redação científica, a princípio agendado para o dia 08, sem local definido, e uma
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palestra sobre captação de recursos.  Em março está programado o treinamento do sistema
GPPEx.  Agrogeoambiental: Periódico  científico  quadrimestral,  pretende-se  que  seja
trimestral pois o prazo entre o aceite e a publicação está muito longo. Ações da Coordenação
da Pós-graduação:  Professor Felipe apresenta o planejamento e as ações para 2015, entre
essas ações a criação de novas vagas para  os cursos de especialização, mapeamento de áreas
potenciais para mestrado profissional, novos cursos de especialização (03) e a realização de
pesquisa  para  avaliação  dos  cursos  ativos  e  levantamento  de  demandas.  Ações  da
Coordenação do CEUA:  Prof.  José Antônio  informou  sobre as atribuições do CEUA e
procedimentos seguidos a partir da chegada do projeto no cômite. Informou que o regimento
interno do CEUA foi aprovado pela resolução 39/2013 e em agosto de 2014 formou-se a
composição  do Cômite.  O registro  do cômite foi efetivado no CONCEA em setembro de
2014. Até o momento foram avaliados 07 projetos (06 aprovados e 01 pendente). Sobre a
portaria 1332 de 03/12/2014 que dispõe sobre o licenciamento das atividades à produção, à
manutenção ou à utilização de animais  para o ensino e a pesquisa científica  informou que já
se está tomando as providências. Comentou sobre a rejeição dos pesquisadores em relação ao
cômite de ética, o professor explica a importância das práticas do cômite. Por fim o prof. José
Antônio solicita aos presentes para divulgarem o CEUA e que ao enviarem os projetos para o
cômite os currículos lattes dos pesquisadores devem estar atualizados  e os projetos assinados.
Sobre  o  convênio  biotério  (IFSULDEMINAS/UNIFAL)  informou-se  que  os  pedidos  de
animais devem ser programados e planejados. Prof. José Luiz sugere soltar uma chamada para
solicitação de previsão  de animais.  Ações da Coordenação do NIT:  Prof.  Marota fez a
apresentação  das  ações.  Disse que é  necessário  apresentar  os relatórios  de atividades dos
ELITTs pois o NIT sempre é cobrado e é preciso prestar contas. Disse que aproximadamente
35 projetos são  possíveis  de  registrar  patentes,  marcas  ou softwares.  Pediu  para que seja
repassado aos pares que precisamos aumentar o nº de projetos nos câmpus. Disse que se for
necessário  poderá  comparecer  às  reuniões  dos  ELITTs,  é  só  marcar  com  antecedência.
Informou que em 2014 tivemos 1 depósito de patente, 2 registros de software (Muzambinho e
Machado) e foi concedida a marca do NIT. Em 2015 pretende-se elaborar um folder com
informações,  padronizar  processos,  realizar  curso  de  busca  de  patentes,  webconferências,
ampliar parcerias com empresas e maior interação entre o NIT e os ELITTs. Informou-se
sobre a divulgação de um concurso para a marca do ELITT, lembrando que essa marca tem
que estar de acordo com a marca do NIT, tem-se que tomar muito cuidado com o concurso e
suas regras. O regimento do ELITT foi aprovado na CAPEPI de outubro de 2014. Prof. José
Luiz informou sobre a ideia da PPPI do lançamento de um edital de bolsas específico para
pesquisa em inovação tecnológica, ainda no 1º semestre de 2015, importante deixar claro (no
edital) que o recurso dependerá da liberação do orçamento.  Esta ação é para incentivar  a
pesquisa aplicada, gerar inovação. Às 12h10 o presidente interrompe a reunião para recesso
(almoço).  Às 13h10 o  Sr.  Presidente dá prosseguimento passando a palavra para o Prof.
Marota continuar com sua apresentação. Prof. Marota informou que para atender a demanda
de trabalho do NIT/ELITT precisaria  de no mínimo  duas pessoas e  que perderam os dois
bolsistas.  Ele sugere que um estagiário  (bolsista)  seja  da àrea de Direiro  pois seria  muito
importante para a análise de contratos. Pediu que os coordenadores dos ELITTs pensem nas
atribuições dos bolsistas, as demandas dos câmpus e pensar também em captação de recursos
externos. Solicitou responderem ao e-mail da Adélia sobre o envio de 15 a 20 projetos com
informações  que  não  conseguimos  extrair  do  GPPEx.  Edital  FAPEMIG  –  demanda
universal: Prof. José Luiz informou que é necessário aumentarmos a demanda de subsmissão
de projetos (FAPEMIG - demanda universal e Editais FAPEMIG - fluxo contínuo) e informou
que  é  necessário  indicar,  ao submeter  o  projeto,  a  fundação  gestora do recurso.  Entre as
fundações  credenciadas  para  gerir  o  recurso  estão  a  FUNDEP  e  FACEPE.  FINEP  –
Chamada  Pública: Prof.  José  Luiz  informa  sobre  a  Chamada  Pública  FINEP Edital  nº
02/2014 – Equipamentos multiusuários, que o edital contempla valores maiores de recursos,
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que  é  necessário  formarmos  uma Comissão  com um coordenador  e  proposta (área  a  ser
trabalhada).  Prof.  José Luiz solicita que os NIPEs nas suas próximas reuniões discutam o
assunto e levem as proposições (em conformidade com o edital) na web conferência marcada
para próxima sexta-feira. Prof. José Luiz pede para tratarmos o assunto de forma institucional
e  organizada.  Sobre  a  Portaria  58,  de  21  de  novembro  de  2014,  que  regulamenta  a
concessão de bolsas de pesquisa,  desenvolvimento,  inovação e intercâmbio, no âmbito dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, disse que existe uma discussão muito
grande nos  fóruns de pró-reitores de pesquisa  e  extensão sobre os termos e conteúdo  da
portaria.  Importa fácil: credenciamento – Existem duas formas de importar equipamentos
para pesquisa para pagarmos menos impostos; o pesquisador fazer a importação diretamente é
mais fácil e menos burocrático. Estamos pleiteando o cadastramento da Instituição, porém o
processo é bem complexo. Prof. José Luiz informa que temos acesso aos periódicos CAPES e
ao sistema Financiar. Aprovação grupo de pesquisa – Aprovou-se o cadastramento do Prof.
Thomé  Simpliciano  Almeida  como  líder  do  grupo  de  pesquisa  “Sensoriamento  Remoto
Aplicado à Agricultura de Precisão” no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq após o
envio dos dados dos demais membros do grupo (discentes e técnicos). Sobre o calendário das
próximas reuniões da CAPEPI estamos aguardando a definição do CEPE. Faremos mais uma
reunião ainda neste semestre. Prof. José Luiz informa que na próxima semana a equipe de
Gestão  da  Reitoria  estará  nos  câmpus  Muzambinho,  Pouso  Alegre  e  Inconfidentes  para
conversa  com direção,  docentes  e  técnicos  administrativos.  Outro  assunto:  problema  da
questão de água no Brasil e no mundo, sugestão de um edital relacionado a água, nossa região
é  privilegiada,  mas a escassez está batendo às nossas portas.  Ideia de um diagnóstico de
águas nos municípios ao redor dos câmpus com aprovação de mais ou menos 3 projetos por
câmpus;  estudo  de  nascentes,  matas  ciliares,  matas  do  topo,  palestras  educativas,
conscientizar, contribuir. Profª Melina comenta sobre um Congresso que acontecerá em maio
em Poços de Caldas sobre o assunto. A ata da reunião de 29 de outubro de 2014 foi aprovada
com ressalva na linha 18, onde se lê Thiago de Souza Santos, leia-se Thiago Caproni Tavares.
O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 14h46min. Eu,
Eunice Cristina,  lavrei a  presente Ata,  que após aprovação será assinada por  mim e pelo
Presidente da Câmara. A lista de presença será anexada. Pouso Alegre, 25 de fevereiro de dois
mil e quinze.
José Luiz de Andrade Rezende Pereira __________________________________
Eunice Cristina __________________________________
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