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ATA  2a REUNIÃO - 06 DE ABRIL DE 2018 - CPPG

Ata da 2ª reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, realizada no dia seis do mês de abril de dois
mil e dezoito, às nove horas e trinta e dois minutos, realizada por webconferência. A reunião foi presidida
pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação,  André Romero da Silva, e contou com a presença da
secretária Renata Venturim Bernardino e dos seguintes membros:  Diretor de Pós-Graduação da  Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pedro Leite Barbieri,  Diretor de Pesquisa da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação,  Sávio da Silva Berilli, Gestores de Pesquisa e Pós-Graduação dos campi,
Antônio Luiz Pinheiro, Cezar Henrique Manzini Rodrigues, Cleidson da Silva Oliveira, Ediu Carlos Lopes
Lemos, Edneia Nunes da Silva, Fabricio Ribeiro Tito Rosa, Geovani Alipio Nascimento Silva, Gilmar Luiz
Vassoler, Jocelia Abreu Barcellos Vargas, Julio Cesar Nardi, Márcia Gonçalves de Oliveira, Márcia Regina
Pereira Lima, Michelle Rodrigues e Rocha, Simoni Biral dos Santos,  Suzana Grimaldi Machado,  Thiago
Mello dos Reis, Wanderson Romão,  Élcio das Graça Lacerda e Valdi Antônio Rodrigues Junior, Gestor
responsável pela Pesquisa e Pós-graduação do Pólo de Inovação Vitória,  Estéfano Aparecido Vieira,
Representantes de coordenadores de curso de pós-graduação lato sensu,  pertencentes à Subcâmara
de Pós-Graduação,  Maria Auxiliadora Vilela Paiva e Osmar José Bertholini Pianca, Representante dos
estudantes  dos  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu do  Ifes, Bianca  Ambrozini  Camargo  Ramos,
Representantes  dos  líderes  de  Grupos de Pesquisa  Certificados pelo  Ifes ,  Gustavo Haddad Souza
Vieira e Juliano Tessinari Zagotto, Representante do Comitê de Ética em Pesquisa, de Seres Humanos,
do Ifes,  Edilia Morais de Freitas Matos,  Representantes do Comitê de Ética em Pesquisa, no Uso de
Animais,  do  Ifes,  Fabrício  Albani  Oliveira  e  Kleber  Roldi,  Representante  do  Fórum  de  Registro
Acadêmico do Ifes, Gilmar de Faria Porcino,  Representante do Fórum de Assistência Estudantil do
Ifes, Ricardo  Bodart  de  Andrade,  Representante  do  Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com
Necessidades Específicas do Ifes,  Gabriel Domingos Carvalho,  Representantes do Núcleo de Estudos
Afro-Brasileiros e Indígenas do Ifes, Luis Eduardo Martins de Lima e Jailson do Nascimento de Oliveira.
Justificaram  ausência  os  seguintes  membros:  Maria  Alice  Veiga  Ferreira  de  Souza,  Helton  Andrade
Canhamaque, Eloana Costa de Morais, Adriane Bernardo de Oliveira Moreira, Izaque Rohr Pereira Lima,
Anderson Fioresi de Sousa e Joelma Krugel Brites. O presidente da CPPG, André Romero da Silva, saudou
aos membros presentes e apresentou as orientações iniciais aos participantes sobre a dinâmica de utilização
da  sala  de  webconferência.  Em seguida,  apresentou  a  pauta  da  reunião,  constituída  dos  seguintes:  1)
Aprovação do relatório parcial e do regulamento de pós-graduação lato sensu em práticas pedagógicas para
professores para nova oferta de turma - Cefor -  Processo nº 23147.001175/2018-11; 2)  Solicitação de
mudança na composição do CEPE de forma a incluir representação dos Diretores de Pesquisa; 3) Informes.
Dando início à reunião, André Romero apresentou o ponto (1) que trata da aprovação do relatório parcial e
do regulamento de pós-graduação lato sensu em práticas pedagógicas para professores para nova oferta de
turma pelo Cefor.  André Romero informou que o relator  Rodolfo Chaves não pode estar  presente  na
reunião devido a compromissos acadêmicos no campus Vitória e no Cefor.  Pedro Leite apresentou os
pareceres e destacou que o relator não solicitou nenhuma alteração nos documentos, pois considerou que
tanto  o  relatório  parcial  da  turma 2017/1  do  curso quanto  a  proposta  de projeto  e  o  regulamento  de
funcionamento estão claros, com objetivos bem definidos e, portanto, adequados às leis vigentes e ao ROD
da  Pós-Graduação.  O  relator  não  aponta  problemas  textuais,  incoerências  e  incompatibilidades  na
organização  dos  documentos,  e  manifestou  seus  pareceres  favoráveis  para  aprovação.  Em seguida,  a
coordenadora do curso, Maria Auxiliadora Vilela Paiva, destacou que a oferta deste curso é do Cefor e tem
o campus Cachoeiro de Itapemirim como polo, mas que na próxima oferta poderá ser aberta a outros polos.
Gabriel Domingos Carvalho disse que além de ser discente na turma atual é também representante discente



no  Colegiado  deste  curso.  Destacou  que  esta  nova  oferta  e  os  documentos  foram  assuntos  bastante
discutidos no Colegiado do curso e considera uma boa oportunidade de capacitação para os docentes do
Ifes.  André  Romero  disse  que  é  aluno  deste  curso  antes  de  se  tornar  pró-reitor,  que  essa  formação
pedagógica  tem lhe  proporcionado  grande  aprendizado  e  agradeceu ao  corpo  docente  do  curso.  Luis
Eduardo Martins de Lima destacou que esta formação deveria ser  um requisito obrigatório a todos os
docentes que não possuem essa formação. André Romero disse que na gestão anterior a Pró-Reitora de
Ensino, Araceli Ribeiro, já havia sugerido ao Cefor que fosse oferecido um curso de formação pedagógica
aos professores do Ifes, tendo em vista que existe uma legilação que regulamenta essa obrigatoriedade de
formação  de  todos  os  docentes  até  2020.  A coordenadora  Maria  Auxiliadora  disse  que  é  um prazer
trabalhar com esse curso e destacou que na primeira oferta foram oferecidas vagas apenas para docentes do
Ifes, mas que, após avaliação da coordenação do curso, para essa segunda oferta, no segundo semestre de
2018, serão oferecidas três turmas somente para professores que não possuem licenciatura, sendo que 50%
das  vagas  serão  destinadas  à  demanda  externa.  Gilmar  de  Faria  Porcino  destacou  que  não  tem
conhecimento de como o curso está registrado no sistema acadêmico, mas frisou que estão trabalhando
para que as pos-graduações, em sua estrutura, tenham o processo de rematrícula ao final de cada semestre,
ou em cada ano do curso e que será preciso avaliar as etapas do curso para facilitar a contagem dos alunos
nos relatórios necessários. Ele também perguntou se existe uma rematrícula de um ano para o outro, por
exemplo, ao final de cada etapa. A coordenadora Maria Auxiliadora disse que o curso está registrado no
Sistema  Nacional  de  Informações  da  Educação  Profissional  e  Tecnológica  (SISTEC)  e  no  registro
acadêmico do Ifes. E que o aluno depois de selecionado poderá solicitar dispensa das disciplinas cursadas,
pois para cada nova turma do curso será necessária a autorização de uma nova oferta. Juliano Zagotto
destacou  que  no  último  edital  do  CEFOR  que  tentou  participar  teve  problemas  com  o  envio  da
documentação.  Maria  Auxiliadora  disse  que houve um problema técnico no Sistema Ifes  do processo
seletivo do primeiro edital do curso e que o CEFOR está traçando alguns mecanismos para que isso não
ocorra outra vez. Gustavo Haddad questionou se tem um levantamento de quantos professores precisam
fazer o curso. A coordenadora Maria Auxiliadora disse que foi realizado um levantameno da demanda do
curso antes de ser ofertada a primeira turma e que foi solicitado aos diretores de ensino dos campi que o
curso fosse amplamente divulgado junto aos docentes. O curso foi idealizado para a formação docente e a
capacitação pedagógica, preferencialmente aos docentes em exercício, visando a atender ao artigo 40º da
Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, da Câmara de Educação Básica/MEC. Gilmar de Faria Porcino
destacou a possibilidade de se ter etapas de rematrícula da pós-graduação no sistema acadêmico. Maria
Auxiliadora afirmou que levará esta questão para ser discutida no Cefor. Ediu Lemos propôs que o Ifes
estabelecesse parceria com a Plataforma Paulo Freire acerca desta formação, pois esta plataforma foi criada
pelo MEC para capacitar os docentes como uma complementação há mais de cinco anos que atende em
nível nacional.  Maria  Auxiliadora frisou que o Cefor propõe uma proposta diferente desta, com aspecto
mais práticos e com metodologia progressista e  inovadora. Edília Morais questionou se serão oferecidas
vagas para os servidores técnico-administrativos. A coordenadora Maria Auxiliadora disse que as vagas
não são destinadas a servidores técnico-administrativo e ressaltou que o curso visa a atender a Resolução
do  MEC nº  6/2012  que  poderá  ser  utilizado  pelos  docentes  como equivalente  à  licenciatura.  E  para
ingressar o candidato deverá ter  concluído o curso de graduação e ser  professor em exercício da rede
pública  ou particular  de ensino.  Michelle  Rodrigues  e  Rocha do campus Guarapari  sugeriu que fosse
realizada uma nova divulgação do curso nos campi. Estefano Aparecido Vieira destacou que a Resolução
nº 6 prevê o Sistema Certific para professores com mais de 10 anos. André Romero disse que a PROEN
está  buscando  criar  o  Sistema  Certific  do  Ifes,  mas  que  os  servidores  podem  utilizar  os  sistemas
certificações de outros Institutos Federais. Kleber Roldi pontuou que essa obrigatoriedade de formação de
todos  os  docentes  até  2020  é  a  meta  15  do  Plano Nacional  de  Educação (PNE),  constante  na  lei  nº
13.005/2014.  Gilmar  Vassoler  destacou  que  os  IF  são  membros  natos  da  rede,  responsáveis  pelo
desenvolvimento  e  implementação  dos  Programas  de  Certificação  Profissional  e  Formação  Inicial  e
Continuada e pela acreditação de instituições para os mesmos fins. Luis Eduardo Martins de Lima solicitou
que na formação pedagógica em curso fossem abordadas as especificidades da relação professor-aluno e as
questões etnicorraciais e racismo, em respeito à execução das leis que tratam desta temática, dentre elas a
lei 10.639/2003 que trata das diretrizes curriculares em relação a educação para as relações étnico-raciais.
A coordenadora Maria Auxiliadora disse que neste curso vários temas vão permear as disciplinas, inclusive
o que exige a Lei nº 10.639/2003. Após discussões,  André Romero disse que solicitará à PROEN mais
divulgação nos campi sobre a Resolução MEC nº 6/2012. Em seguida, colocou em votação a aprovação do
relatório parcial e do regulamento de pós-graduação lato sensu em práticas pedagógicas para professores
para nova oferta de turma. A CPPG aprovou as documentações apresentadas com 28 votos à favor e 6
abstenções. Em seguida, André Romero apresentou o ponto (2) que trata da solicitação de mudança na



composição do CEPE de forma a incluir representação dos Diretores de Pesquisa. Disse que este ponto foi
solicitado por Ediu Lemos. Este destacou que hoje todos os diretores de ensino participam do Conselho de
Ensino,  Pesquisa  e  Pós-Graduação e  Extensão (CEPE),  porém nenhum diretor de pesquisa  dos campi
participa e, por isso,  sugeriu que esta composição fosse revista. André Romero apresentou a Portaria nº
3439/2017, que designa os atuais membros do CEPE, para que os membros da CPPG visualizassem a
representatividade da Pesquisa e da Pós-Graduação no CEPE. Gilmar Vassoler disse concordar com o Ediu,
uma vez que o CEPE envolve Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e gostaria que os diretores de Pesquisa,
Pós-Graduação e Extensão fossem membros natos do CEPE. Gabriel Domingos Carvalho propôs que fosse
realizada uma proporcionalidade de composição, com um número estabelecido para os representantes do
Diretores de Ensino e para os Diretores de Pesquisa. André Romero frisou que o CEPE e o Conselho
Superior são os únicos colegiados institucionais deliberativos do Ifes; daí a importância desses conselhos
para o ensino, a pesquisa e a extensão do Ifes. Cezar Henrique Manzini Rodrigues disse que é preciso unir
força com a Câmara de Extensão (CAEX), pois o diretor de pesquisa e extensão poderia representar as
duas áreas:  pesquisa e extensão. Luis Eduardo Martins de Lima disse que a redução do CEPE é uma
solução discutível,  porque  a  realidade  de cada campus  é  distinta.  Também destacou que  a  cultura  de
pesquisa e extensão no Ifes tem apenas 9 anos, como Instituto Federal. Gilmar Vassoler mostrou o link
https://ava.cefor.ifes.edu.br/course/view.php?id=1127 da sala virtual do CEPE com todos os documentos
apreciados, inclusive a Resolução do CS nº 48/2013 que trata do regulamento do CEPE e a Resolução CS
n° 19/2010, que cria o Cepe. Cezar Henrique Manzini Rodrigues lembrou que durante a reunião da CAEX
podem solicitar a inclusão deste item de pauta. Gilmar Vassoler apresentou, de forma resumida, a atual
composição do CEPE, de acordo com a Resolução nº 48/2013. Márcia Regina Lima questionou se seria
possível separar pesquisa e pós-graduação da extensão, considerando que no campus Vitória as diretorias
estão separadas. Após discussões sobre a representatividade do ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão
na  composição do CEPE, André Romero realizou votação. Com 26 votos favoráveis e 10 abstenções, foi
definido  que  será  encaminhado  ao  presidente  do  CEPE  um  memorando  solicitando  ao  Reitor  a
recomposição do CEPE, de forma que haja proporcionalidade entre os conselheiros do ensino, da pesquisa,
da pós-graduação e da extensão.  Posteriormente, André Romero apresentou os informes: publicação das
portarias: 559/2018 que designa a comissão responsável pela reformulação da Resolução do CS nº 48/2015
que estabelece  normas e procedimentos específicos para projetos de pesquisa; 560/2018 que designa a
comissão responsável pela reformulação da Resolução do CS nº 02/2016 que regulamenta os programas de
apoio  à  pesquisa  e  à  pós-graduação  no  Ifes; 561/2018  que  designa  a comissão  responsável  pela
reformulação da Resolução do CS nº 39/2015 (alterada pela Resolução CS nº 53/2017), que dispõe sobre a
criação da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação (CPPG), e da Resolução do CS nº 40/2015, que dispõe
sobre o regulamento interno da CPPG. Sávio Berilli informou que essas comissões serão presididas por
Gilmar  Vassoler.  Gilmar  Vassoler  destacou  que  a  comissão  estabeleceu  uma  metodologia  de  trabalho
dividida  em  grupos  menores  para  trabalhar  por  etapas,  que  resultará  em  uma  compilação  final  das
propostas de alterações das referidas resoluções para ser encaminhada à CPPG para avaliação. Em seguida,
Pedro Leite informou sobre a portaria nº 701/2018 que designa a comissão responsável pela elaboração da
minuta  de resolução que normatiza  abertura  de novos processos  seletivos  de pós-graduação do Ifes  e
destacou que esta foi uma demanda dos coordenadores de curso de pós-graduação para otimizar os trâmites
de novos processos seletivos. Márcia Regina Lima indagou sobre a falta de representação do Napne nesta
comissão,  pois  com a  exigência  das  ações  afirmativas,  eles  entram nesta  tramitação  e  que,  por  isso,
precisamos encaminhar os editais para o cefor, para tradução, via Napne. Pedro Leite disse que bastaria
solicitar via e-mail a representação do Napne nesta portaria,  mas ressaltou que o Cefor já possui dois
representantes nessa portaria. Edilia Morais informou que o Decreto nº 9235 de 15/12/2017 dispõe sobre o
exercício das funções de regulação, supervisão  e avaliação das instituições de educação superior e dos
cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino; e que o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é o órgão do Ministério da Educação (MEC)
responsável pela avaliação e reconhecimento de cursos do Ensino Superior. Desta forma,  Edilia Morais
frisou sobre a necessidade dos cursos de pós-graduação do Ifes atenderem às exigências desta legislação do
MEC.  Em seguida, André Romero informou que  segundo a resolução que cria a CPPG consta que sua
renovação ocorrerá a cada dois anos e que foi publicada a portaria nº 703/2018 que atualiza a composição
da CPPG e de suas Subcâmaras. Logo depois, Pedro Leite informou que será criada uma comissão para
elaboração de um workshop de mestrado profissional a ser realizado no segundo semestre de 2018 com o
propósito  de  apresentar  trabalhos  e  realizar  capacitações.  Disse  que  reenviaram  e-mail  para  que  os
servidores dos campi manifestem seu interesse em participar da comissão de planejamento desse workshop
da  pós-graduação.  André Romero destacou que este  evento faz  crescer  os  cursos  de  pós-graduação e
avançar na pesquisa qualificada no Ifes. Luis Eduardo Martins de Lima perguntou se não seria interessante

https://ava.cefor.ifes.edu.br/course/view.php?id=1127


um workshop de pós-graduações  lato  sensu e  stricto sensu (acadêmico e  profissional).  Edilia  Morais
perguntou se o workshop de mestrado profissional terá também a participação de convidados externos,
para incrementar o interesse pela pesquisa. Kleber Roldi disse que o campus Vila Velha promoveu um
evento assim em fevereiro com seus três cursos de pós-graduação, envolvendo palestras, apresentações de
painéis e defesas de TCC. Pedro Leite destacou que os trabalhos de pós-graduação lato sensu podem ser
incluídos, mas que isso deve ser desenhado pela comissão de planejamento. Em seguida, André Romero
informou que nos dias 27 e 28 de março de 2018,  em Brasília/DF, foi realizada uma reunião entre os
Dirigentes de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação que compõe a coordenação do Fórum de Pró-Reitores
de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Forpog), para tratar do Mestrado Profissional e destacou que foi
exigido uma maior integração entre os Institutos Federais. Com esse objetivo, informou que a PRPPG/Ifes
levará 12 alunos bolsistas Picti do Ifes melhores avaliados na Jornada Científica do ano passado que foram
selecionados pela  Diretoria  de Pesquisa  para  participarem do I  Congresso de Pesquisa  e  Inovação do
Sudeste  (CONPISUD),  um evento  piloto  promovido  pelas  instituições  da  Rede  Federal  de  Educação
Profissional, Científica e Tecnológica do Sudeste do Brasil, organizado pelo Instituto Federal Fluminense
(IFF) de 08 a 10 de maio de 2018, em Grussaí em São João da Barra - Rio de Janeiro. Em seguida, Luis
Eduardo Martins de Lima perguntou se os Pró-Reitores de Pesquisa da rede IF's nacional já pensam em
realizar um congresso nacional da Rede e questionou se já temos produção de pesquisa para isso. Destacou
que é preciso que seja evidenciado em nível nacional a relevância dos IF’s em Pesquisa e Inovação, como
ação estratégica para manutenção de existência da Rede. André Romero disse que a proposta do prof. Luis
Eduardo é interessante e que irá levá-la para a próxima reunião do Forpog. Confirmou que existem muitas
produções na área da Pesquisa, mas que para montar um congresso é necessário ter recursos financeiros.
Também informou que foram retomadas as visitas da PRPPG nos campi a fim de reconhecer as demandas
da pesquisa e da pós-graduação junto aos gestores do campi e poder contribuir com a produção científica
no Ifes. Informou que Pedro Leite está controlando a programação das visitas nos campi e solicitou que os
campi  entrassem em contato para agendar  a data  da visita.  Nada mais tendo a tratar,  o  presidente da
reunião,  André  Romero  da  Silva, deu  encerrada  a  reunião  às  12h02min,  da  qual  a  secretária  Renata
Venturim Bernardino lavrou esta Ata, que, após aprovada, será assinada por todos os presentes.  
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