
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DO IFES

ATA DA 1a REUNIÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010

Aos dez dias do mês de dezembro dois mil e dez reuniu-se a Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação do Ifes,  às nove horas,  na Sala do PROPPEM,  no Campus de Vitória,  sob a 

presidência do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação,  prof.  Thalmo de Paiva Coelho 

Junior, dos Gestores de Pesquisa e Pós-Graduação Anderson Mathias Holtz, André Romero 

da Silva e Lúcio Flávio Arrivabene,  da Diretora de Ensino de Educação a Distância Yvina 

Pavan Baldo, da Coordenadora de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Maria Auxiliadora 

Vilela Paiva,  do Coordenador de Curso Pós-Graduação Lato Sensu ofertados na 
modalidade EAD Octávio Cavalari Júnior,  dos Técnicos em Assuntos 
Educacionais/Pedagógicos Gustavo Henrique Araújo Forde e Marileide Gonçalves França, 

dos Líderes de Grupos de Pesquisa Certificados pelo Ifes Aurélio Azevedo Barreto Neto, 

Carlos Roberto Pires Campos, Márcio de Souza Bolzan, Renato Tannure Rotta de Almeida e 

Sidnei Quezada Meireles Leite e dos convidados Wagner Rocha Arruda Chaves, Thaiz Dias de 

Azevedo Barcellos, Roquemar Baldam, Renata Cogo Clipes, Adonias Ribeiro Franco, Janaina 

Mitsue Kimpara,  Antonio Donizetti Sgarbi (representando o prof.  Sidnei Quezada Meireles), 

Afrânio Afonso F. Balão, José Brunoro, Antônio V. Passos Neto e Nilton Nélio Cometti. Foram 

justificadas as ausências do Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação Marcelo Lucas 

Pereira Machado e do Representante do Comitê de Ética em Pesquisa do Ifes Rodrigo Varejão 

Andreão. A reunião teve a seguinte pauta: 1) Regimento dos Cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu na Modalidade A Distância;  2)  Solicitação de Afastamento parcial do Prof.  Ricardo 
Tedesco da Silva para cursar mestrado;  3)  Solicitação de redução de Carga horária da 

Servidora Selma Lucia lima dos Santos para continuação dos seus estudos no programa de 

doutorado em educação na Universidade Del Mar ,  no Chile;  4)  Solicitação de redução de 

Carga horária do Prof. José Marcos Stelzer Entringer para continuação dos seus estudos no 

programa de doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais na USP-SP; 5) Solicitação 

de atribuição de carga horária semanal do Prof.  Helio Ricardo Duarte Portela,  para concluir 

estudos e pesquisas  e termino de sua dissertação de Mestrado; 6) Autorização para criação 

da revista científica das áreas de educação e ensino de ciências e matemática;  7) 

Apresentação para  aprovação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologias 
Aplicadas a Bovinocultura Leiteira; 8) Apresentação de projetos institucionais à FINEP e a 

outras Agências de Fomento; 9) Convênio DINTER em Engenharia Metalúrgica e de Materiais 

entre a USP e o IFES em Projeto aprovado Projeto aprovado pela CAPES; 10) Procedimentos 

para apresentação de defesa de cursos de Pós-Graduação; 11) Resolução para os grupos de 

pesquisa;  12)  Visão da MP 465/2010,  Acordão 2731/2008)  e Resolução dos novos 

procedimentos para gerar projetos de pesquisa e; 13)  Discussão sobre o formato da revista 

RECITEC. Iniciando a reunião o Prof. Thalmo de Paiva Coelho Junior saudou os membros da 



Câmara presentes, apresentou em linhas gerais o papel da recém-criada Câmara de Pesquisa 

e Pós-Graduação e,  franqueou a palavra para que cada membro presente na reunião se 

apresentasse brevemente.  Em seguida,  dando inicio à pauta,  o presidente da Câmara de 

Pesquisa e Pós-Graduação convidou a Sra. Thaiz Dias de Azevedo Barcellos para apresentar 

o Regimento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na Modalidade A Distância.  Thaiz 

iniciou a apresentação dizendo que a atual proposta de regimento trata de uma versão 

atualizada de uma proposta anterior já aprovada nas instâncias do Ifes e que contou, na sua 

elaboração,  com a participação do Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação,  prof. 

Marcelo Lucas Pereira Machado.  Após apresentação foi colocado em discussão e aprovado 

com alteração no artigo 15. O próximo ponto de pauta tratou das solicitações de Afastamento 

parcial do Prof. Ricardo Tedesco da Silva para cursar mestrado; de redução de Carga horária 

da Servidora Selma Lucia lima dos Santos para continuação dos seus estudos no programa 

de doutorado em educação na Universidade Del Mar , no Chile; de redução de Carga horária 

do Prof. José Marcos Stelzer Entringer para continuação dos seus estudos no programa de 

doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais na USP-SP;  e de atribuição de carga 

horária semanal do Prof. Helio Ricardo Duarte Portela, para concluir estudos e pesquisas  e 

termino de sua dissertação de Mestrado.  O presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação do Ifes apresentou a legislação em vigor que rege as respectivas solicitações e, 

após análise e ampla discussão, foram aprovadas as solicitações dos servidores Selma Lúcia 

Lima dos Santos, José Marcos Stelzer Entringer e Hélio Ricardo Duarte Portela,  fixando uma 

carga horária semana de 12 (doze) horas para ambos. No que tange à solicitação do servidor 

Ricardo Tedesco, após análise e discussão, foi observado não constar no processo a Ata de 

Aprovação da sua Coordenadoria de origem,  face ao exposto,  foi deliberado a aprovação da 

solicitação fixando igualmente uma carga horária de 12 (doze) horas semanais, condicionando 

esta aprovação à obrigatoriedade de retornar o referido processo ao interessado com a 

informação de que o mesmo apense ao mesmo a Ata de aprovação da Coordenadoria onde 

está lotado.  O próximo ponto de pauta tratou da solicitação de autorização para criação da 

revista científica das áreas de educação e ensino de ciências e matemática, a palavra foi dada 

à professora Maria Auxiliadora Vilela Paiva para apresentar a solicitação em tela, a qual, expôs 

que em caso de aprovação a Revista já dispõe de recursos financeiros para garantir as 

publicações para o ano de 2011  e,  justificou a relevância acadêmica para publicação da 

revista.  Explicou também que a Revista propõe-se a publicar uma versão eletrônica e outra 

impressa, para tanto, os financiamentos aconteceriam por meio de Projetos. Acrescentou que a 

periodicidade da Revista será anual com um mínimo de 08 artigos, com possibilidade de editar 

números especiais. Após apresentação, o tema foi colocado em discussão entre os membros 

presentes.  Após análises e considerações apresentadas por Aurélio Azevedo Barreto Neto, 

Roquemar de Lima Baldam,  Renato Tannure Rotta de Almeida e Carlos Roberto Pires 

Campos, foi deliberado pela aprovação da proposta condicionada às seguintes recomendações 

à proposta inicialmente apresentada:  i)  definir melhor os critérios de seleção de trabalhos;  ii) 



indicar as fontes de financiamento; iii) retificar a periodicidade anual e; iv) retificar o quantitativo 

de artigos por volume da revista. Dando prosseguimento, foi apresentado a proposta de criação 

do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Tecnologias Aplicadas a Bovinocultura 
Leiteira;  o presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação concedeu a palavra ao 

Relator do Projeto, Prof. Afrânio Afonso Ferrari Baião, para apresentar seu parecer. O relator, 

explanou sobre a qualidade e relevância do projeto de curso em discussão, indicando que está 

em conformidade com as legislações em vigor,  que apresenta corpo docente qualificado, 

enalteceu a natureza interdisciplinar do curso,  destacou que o conteúdo programático  e o 

cronograma estão adequados e,  por fim,  que apresenta vagas  e carga horária satisfatória 

indicando,  por fim,  seu voto a aprovação da proposta de curso.  Em discussão,  o membro 

Carlos Roberto Pires Campos solicitou a palavra no sentido de tecer algumas considerações à 

proposta de curso ora apresentada em diálogo com a professora Renata Cogo Clipes, uma das 

proponentes do curso e, presente na reunião. Após análises e ampla discussão, foi deliberado 

a aprovação com restrição da respectiva proposta de curso, o qual deverá atender às seguintes 

recomendações:  a)  corrigir a carga horária do curso na capa do projeto,  b)  acrescentar um 

currículo resumido do/a coordenador/a do curso,  c)  definir melhor a concepção do curso,  no 

que tange aos aspectos epistemológicos,  d)  acrescentar ao projeto pedagógico do curso,  o 

regimento interno do mesmo,  e)  elaborar e incluir a planilha de custos/financeira,  f)  revisar a 

titulação do corpo docente,  g)  revisar a ementa da disciplina de metodologia de pesquisa,  h) 

relacionar os grupos de pesquisa às linhas de pesquisa do curso de pós-graduação,  i) 

especificar as dependências (salas e instalações)  do curso.  Ao lado das recomendações,  foi 

sugerido que no que se refere ao TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), que o mesmo fosse 

ampliado no sentido de incorporar além da Monografia,  trabalhos na forma de Artigos, 

Patentes, Protótipos e similares. O ponto de pauta seguinte tratou da apresentação de projetos 

institucionais à FINEP e a outras Agências de Fomento, para tanto, o Presidente da Câmara de 

Pesquisa e Pós-Graduação, convidou o servidor Wagner Rocha Arruda Chaves  para explanar 

sobre as estratégias para aprovação de projetos para o financiamento da infraestrutura de 

pesquisa no Ifes.  Em sua explanação,  discorreu sucintamente sobre algumas Agências 

Financiadoras,  sobre os Fundos Setoriais,  tratou também dos critérios de classificação e 

parâmetros de financiamento usualmente adotados pelas principais agências financiadoras, 

contextualizando-os com possibilidades de estratégias a serem adotadas especialmente no 

caso do CT-INFRA. Após reflexões, foi deliberado na próxima reunião da Câmara de Pesquisa 

e Pós-Graduação,  a realizar-se em fevereiro de 2011,  seja definido qual o Projeto a ser 

apresentado ao CT-INFRA,  cujo prazo de envio é abril de 2011.  Encerrado o assunto,  o 

Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação deu inicio ao próximo ponto de pauta, 

que tratou da aprovação de proposta de Convênio DINTER em Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais entre a USP e o IFES em Projeto aprovado Projeto aprovado pela CAPES.  Foi 

apresentado a proposta de Convênio DINTER em Engenharia Metalúrgica e de Materiais entre 

a USP e o IFES e, após discussão, foi aprovado pelos membros presentes. O próximo ponto 



de pauta tratou dos Procedimentos para apresentação de defesa de cursos de Pós-Graduação, 

para o qual o Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação convidou o servidor Arlindo 

José Merçon a fazer apresentação do mesmo.  Em sua apresentação,  Arlindo disse que a 

proposta foi elaborada por ele e pelo Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação, prof. 

Marcelo Lucas Pereira Machado.  Após análise e ampla discussão da Proposta a Câmara 

deliberou pela aprovação da proposta condicionada ao cumprimento às seguintes 

recomendações: a) No Item 03 dos Procedimentos para Defesa de Cursos Stricto-sensu: incluir 

na forma de Anexo, um Formulário Padrão, b) No Item 07 dos Procedimentos para Defesa de 

Cursos Stricto-sensu: incluir a entrega do trabalho em CD (mídia eletrônica), c) No Item 08 dos 

Procedimentos para Defesa de Cursos Stricto-sensu: excluir a frase “Cada membro da Banca 

Examinadora terá 30 (trinta) minutos para proceder à arguição, incluído perguntas e respostas”, 

d) No Item 10 dos Procedimentos para Defesa de Cursos Stricto-sensu: onde se lê “em formato 

pdf”, substituir por “formato eletrônico adequado conforme exigido pela biblioteca”, e) No Item 

10  dos Procedimentos para Defesa de Cursos Stricto-sensu:  acrescentar a necessidade de 

assinatura e entrega de declaração de autoria autorizando publicidade e divulgação, 

resguardando o direito à propriedade intelectual quando couber, f) Acrescentar nos Anexos, o 

seguinte formulário padrão: Folha de Aprovação do TCC pelos membros da Banca, g) No Item 

12 dos Procedimentos para Defesa de Cursos Stricto-sensu:  verificar a pertinência da alínea 

“b”,  h)  No Item 13  dos Procedimentos para Defesa de Cursos Lato-sensu:  onde se lê “a 

monografia deverá...”,  substituir por “a monografia ou trabalho que venha a substituí-la..”,  i) 

Excluir o item 17  dos Procedimentos para Defesa de Cursos Lato-sensu,  j)  No Item 20  dos 

Procedimentos para Defesa de Cursos Lato-sensu:  onde se lê “as sessões de defesa das 

monografias serão públicas”, acrescentar “resguardando o direito à propriedade intelectual”, k) 

No Item 22 dos Procedimentos para Defesa de Cursos Lato-sensu:  adequar o texto de forma 

de maneira a garantir a presença de pelo menos 02 (dois) membros com titulação mínima de 

mestre, podendo o terceiro ser especialista. Incluindo também que os casos específicos serão 

analisados pelo Colegiado do Curso, l) No Item 29 dos Procedimentos para Defesa de Cursos 

Lato-sensu:  adequar a redação do texto de maneira que fique resguardado o direito à 

propriedade intelectual, m) No Item 30, alínea “b)” dos Procedimentos para Defesa de Cursos 

Lato-sensu:  alterar a redação de maneira que seja remetido apenas a folha de aprovação à 

Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, n) Acrescentar um último item aos Procedimentos para 

Defesa de Cursos Lato-sensu e Stricto-sensu:  com a seguinte redação “Os regimentos dos 

Cursos de Pós-Graduação deverão atender a esta Resolução”.  Dando continuidade,  o 

presidente da Câmara coloca em discussão a Proposta de Resolução para os grupos de 

pesquisa e, o ponto que trata da Visão da MP 465/2010, Acordão 2731/2008 e Resolução dos 

novos procedimentos para gerar projetos de pesquisa convidando o Coordenador Sistêmico de 

Pesquisa da PRPPG-Ifes para apresentar ambos os pontos de pauta.  Após apresentação, 

análise e discussão das propostas a Câmara deliberou pela aprovação de ambas as propostas 

na íntegra. Em função do tempo da reunião haver esgotado, o presidente da Câmara propôs a 



retirada do ponto que trataria da discussão sobre o formato da revista RECITEC de maneira 

que o mesmo fosse discutido na próxima reunião da Câmara a ser realizada em fevereiro de 

2011, encaminhamento este aprovado por todos os membros presentes. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada e, o Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, prof. 

Thalmo de Paiva Coelho Junior, agradeceu a presença dos membros da referida Câmara e, eu 

Gustavo Henrique Araújo Forde,  lavrei a presente ata,  que será submetida à aprovação e 

assinada por todos os presentes. Vitória, 21 de dezembro de 2010.
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