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CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

ATA  5a REUNIÃO - 03 DE AGOSTO DE 2018 - CPPG

Ata da 5ª reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, realizada no dia três do mês de agosto 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,
Ana Paula Cândido Gabriel Berilli,  Thiago Mello dos Reis,  Fabricio Ribeiro Tito Rosa, Antônio Luiz
Pinheiro, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, Cleidson da Silva Oliveira, Michel Oliveira dos Santos,
Ediu Carlos Lopes Lemos, Simoni Biral dos Santos, Edneia Nunes da Silva, Élcio das Graça Lacerda,
Gilmar Luiz Vassoler, Janio Gloria de Oliveira, Jocelia Abreu Barcellos Vargas, Julio Cesar Nardi, Heyder
Vagner Ramos, Márcia Regina Pereira Lima, Maria Alice Veiga Ferreira de Souza, Michelle Rodrigues e
Rocha, Wanderson Romão e Waylson Zancanella Quartezani, gestor responsável pela Pesquisa e Pós-
Graduação do Pólo de Inovação Vitória, Deise Menezes Santos, 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 coordenadores dos cursos de pós-
graduação  stricto  sensu,  pertencentes  à  Subcâmara  de  Pós-Graduação,  Luciano  Menini,
representante  dos  estudantes  dos  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu do  Ifes,  Rogéria  Santos
Nascimento,  representante dos  Técnicos em Assuntos Educacionais/Pedagógicos representantes do
Fórum de Gestão Pedagógica, Helton Andrade Canhamaque, representantes dos líderes de Grupos de
Pesquisa  Certificados  pelo  Ifes,  Renilson  Luiz  Teixeira,  Luiz  José  Cruz  Bezerra,  Juliano  Tessinari
Zagôto  e  Atanásio  Alves  do  Amaral, representante  do  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa,  de  Seres
Humanos  do Ifes,  Ligia  Arantes Sad, representante do Comitê de Ética em Pesquisa,  no Uso de
Animais, do Ifes, Fabrício Albani Oliveira, representante do Fórum de Assistência Estudantil do Ifes,
Ricardo Bodart de Andrade,  representante do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Específicas do Ifes, Larissy Alves Cotonhoto, representante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e
Indígenas do Ifes,  Jailson do Nascimento de Oliveira e dos  convidados André Itman Filho,  Manuella
Villar Amado, Marcelo Lucas Pereira Machado, Marcos Paulo Kohler Caldas, Rodrigo Varejao Andreão e
Raphael Magalhães Gomes Moreira. Justificaram ausência os seguintes membros:  Adriane Bernardo de
Oliveira  Moreira,  André  Batista  de  Souza,  Gabriel  Domingos  Carvalho,  Suzana  Grimaldi  Machado,
Bianca  Ambrozini  Camargo  Ramos,  Márcia  Gonçalves  de  Oliveira,  Gilmar  de  Faria  Porcino,  Cezar
Henrique Manzini Rodrigues e Jadielson Lucas da Silva Antonio. 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 da proposta de curso de pós-graduação lato sensu em Controle de Qualidade
e  Segurança  de  Alimentos  –  Campus  Piúma (Processo  nº  23185.001634/2017-11);  2)  Aprovação das
alterações no regulamento do  Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais
(Propemm) – Campus Vitória (Processo nº  23148.002563/2015-58); 3)  Aprovação da terceira oferta do
curso de pós-graduação lato sensu em Educação e Divulgação em Ciências (EDIV) – Campus Vila Velha
(Processo nº  23147.000388/2018-40); 4) Aprovação do projeto de curso de pós-graduação lato sensu em
Engenharia Metalúrgica com ênfase em Siderurgia – Pólo de Inovação (Processo nº 23147.002808/2018-
08);  5)  Solicitação  de ampliação  do público-alvo  do curso pós-graduação  lato  sensu em Didática  na
Educação Tecnológica – Campus Serra (Processo nº 23158.000187/2017-18); 6) Solicitação de alteração
do dia da semana para oferta de turma de curso de pós-graduação lato sensu em Robótica Educacional –



Campus Serra (Processo nº  23158.001564/2017-28); 7) Proposta de “Modelo de Parecer para Curso de
Pós-Graduação  Aperfeiçoamento”;  8)  Escolha  de  dois  membros  da  CPPG  para  compor  a  comissão
responsável por revisar o texto do Regimento do Fórum dos Laboratórios (FoLab) do Ifes; 9)  Informes.
Dando início à reunião, André Romero apresentou o ponto (1) que trata  da proposta de  curso de pós-
graduação lato sensu em Controle de Qualidade e Segurança de Alimentos a ser oferecido pelo Campus
Piúma. Pedro Leite informou que a Diretoria de Pós-Graduação (DPG) da PRPPG realizou o Checklist e
apontou alguns itens necessários que estão ausentes na documentação da proposta de curso: caracterização
do  público-alvo,  falta  inserir  no  PPC  a  sede  administrativa  do  curso  (UA ofertante),  endereço  e
informações  da  secretaria  (telefone,  e-mail  e  horário  de  atendimento  aos  alunos)  e  da  Assistência
Estudantil  (no mínimo: atuação, endereço e contato); falta incluir % mínima de servidores do Ifes no
quadro  de  docentes  e  % mínima de  mestres  e  doutores;  na  Organização  Acadêmica,  falta  incluir  os
critérios para aproveitamentos de estudos, o limite de carga horária e prazo, os critérios para avaliação de
rendimento,  permanência  e  conclusão  do  curso,  e  os  procedimentos  para  trabalhos  com informações
sigilosas. Pedro Leite informou que a relatora não poderá apresentar seu relato por estar participando de
um evento acadêmico fora do estado e apresentou seu relato. Destacou que em seu parecer a relatora fez
algumas considerações que poderão ser facilmente corrigidas pela comissão proponente, como  rever o
número de orientandos, deixar mais claro como serão as metodologias de ensino-aprendizagem a serem
utilizadas. A relatora sugeriu analisar a possibilidade do curso se tornar semipresencial, com parte prática,
uma vez que algumas das áreas especificadas como público-alvo não apresentam base suficiente para um
rendimento satisfatório nas disciplinas e atribuições que se esperam. Pedro Leite apontou que a relatora
manifestou seu parecer favorável para que a CPPG aprove a proposta do curso. Márcia Regina observou
que alguns objetivos específicos do curso extrapolam ao contexto do curso.  André Itman Filho também
sugeriu que na proposta do curso fossem citadas as Resoluções do Conselho Superior no que tange às
ações afirmativas. Fabrício Rosa disse que os servidores do campus Piúma estão em período de férias e
tanto os proponentes quanto o Diretor de Pós-Graduação do campus não estão presentes nesta reunião para
pronunciamento sobre as adequações na documentação. Maria Auxiliadora Paiva sugeriu que também
fosse revisada a soma da carga horária da grade curricular. Após discussões, André Romero colocou a
proposta  de curso em regime de votação,  obtendo 25 votos  favoráveis  pela  sua aprovação,  mediante
atendimento  de  correções  indicadas  no  parecer  do  relator  e  no  Checklist  da  DPG.  Em  seguida,  foi
apresentado o ponto (2) que se refere às alterações no regulamento do  Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Metalúrgica e de Materiais (Propemm) do Campus Vitória. Rodrigo Varejão destacou que se
trata do primeiro programa de mestrado do Ifes, o único curso acadêmico do Instituto e se manifestou
favorável  pela  aprovação  das  alterações  no  regulamento  desde  que  sejam  atendidas  as  seguintes
recomendações: a) sobre o Art. 21º, onde está escrito “ter concluído os cursos de graduação definidos em
edital” sugeriu que fosse levada em conta já no regulamento as áreas afins do programa; b) Criar um
parágrafo estabelecendo os critérios para o aproveitamento; c) O artigo referente a suficiência nas línguas
estrangeiras,  exigidas  pelo  Regulamento,  cita  uma  resolução  do  Programa,  mas  faltou  anexar  essa
resolução no Regulamento; d) Recomendou que fosse informado os critérios para o credenciamento na
parte do regulamento que trata do credenciamento de docentes; e) No Art. 9º faltou informar como se dará
a eleição do representante discente e a duração de seu mandato; f) Sugeriu que a figura do assistente
administrativo do Art. 11º fosse colocada quando a sua função for regulamentada. Logo depois, Pedro
Leite  apresentou  o  Checklist  da  DPG  apontando  que  falta  inserir  no  referido  regulamento  a  sede
administrativa do curso (UA ofertante), endereço, informações da secretaria, do Napne e do Neabi, os
componentes  curriculares  organizados  temporalmente  com  carga  horária,  outras  informações  das
disciplinas e professor responsável, os critérios para aproveitamentos de estudos, o limite de carga horária
e prazos.  Pedro Leite também considerou que falta inserir,  no Capítulo III,  a  Estrutura Curricular  ou
Matriz, com  nomes  das  disciplinas/componentes  curriculares  organizados  temporalmente  com  carga
horária,  outras  informações  das  disciplinas  e  professor  responsável;  falta  incluir  no  regulamento  os
critérios de aproveitamento de estudos e disciplinas, considerando o limite máximo de carga horária e os
prazos para o aproveitamento. Em seguida, Márcia Regina apontou a importância de se tentar viabilizar a
permanência da figura do vice-coordenador da forma como ele vem atuando nos cursos de stricto sensu do
Ifes e, com relação ao apoio administrativo, comentou que em seu campus foi criada uma outra estrututa
da DPPG com duas secretarias acadêmicas para dar suporte aos coordenadores dos cursos de stricto e lato
sensu  e aos professores do cursos no que for possível  e também foi  criado um guia com manual  de
procedimentos e unificados formulários visando a melhoria da organização administrativa no campus.
Também destacou que  o  Art.  36  do  regulamento  do  Propemm,  que  trata  do rendimento  escolar  dos
discentes, foi muito discutido no campus Vitória. O coordenador André Itman disse que realizou vários
ajustes considerando o parecer do relator e o Checklist da DPG, mas que não foi possível colocar ementas



de todas as disciplinas, visto que tem disciplinas que não são obrigatórias. André Itman ressaltou que
existem diferenças entre regulamento e APCN e solicitou que fosse realiza uma análise mais detalhada do
template de ROD para ajustar às particularidades dos programas de pós-graduação stricto sensu do Ifes.
Pedro Leite destacou que já existe uma comissão que está analisando o ROD para propor ajustes. André
Romero apontou que para dar mais transparência é preciso que na estrutura curricular do regulamento
sejam citadas algumas disciplinas constantes no APCN, que serão ofertadas conforme disponibilidade, e
também sugeriu que fosse revista a questão do índice de rendimento, inserindo a média de nota 6. Em
seguida, André Romero colocou em votação a proposta de alterações do regulamento do Propemm. Com
26 votos favoráveis e 4 abstenções foi aprovada a proposta de alterações desde que sejam atendidas as
recomendações do relator,  do Checklist  e  correções  solicitadas  durante  esta  reunião.  Em seguida,  foi
apresentado o ponto (3) que trata da terceira oferta de curso de pós-graduação lato sensu em Educação e
Divulgação em Ciências (EDIV) do Campus Vila Velha. Pedro Leite apresentou o parecer do relator, que
estava na ocasião em férias. Informou que o relator apontou que o projeto do curso apresentado em 2018 e
o relatório parcial da turma 2017 atendem aos requisitos apontados pela legislação atual e que o relator
manifestou seu parecer favorável à aprovação sem ressalvas. Pedro Leite disse que foram apontadas no
Checklist  da  DPG  a  falta  do  Termo  de  Compromisso,  devidamente  assinado,  e  documento  da
coordenadoria de lotação do docente que formaliza a cessão, bem como os critérios para avaliação do
corpo docente, o limite de carga horária e o prazo. A coordenação de curso solicitou esclarecimentos sobre
a necessidade do documento da comissão no caso de nova oferta de turma, visto que o projeto sofreu
alterações  pontuais,  que foram apresentadas  na reunião do Colegiado registrado em Ata.  Pedro Leite
reiterou que está no atual ROD que toda vez que for ofertada uma nova turma terá de ser aberto novo
processo com nova proposta. Manuella Amado e Maria Auxiliadora Paiva solicitaram que com a revisão
do ROD fosse considerado que, na ausência de alterações substanciais,  não haveria necessidade de se
apresentar novo processo para ofertar nova turma do mesmo curso de especialização. Em seguida, Pedro
Leite  colocou  em votação  a  aprovação  da  terceira  oferta  de  curso  de  pós-graduação  lato  sensu em
Educação e Divulgação em Ciências (EDIV) do Campus Vila Velha. Com 29 votos à favor e 2 abstenções,
a proposta foi aprovada, mediante o atendimento dos itens apontados no Checklist da DPG, considerando
que na ata do colegiado do curso foram acordadas mudanças no projeto pedagógico e no regulamento do
curso. Logo depois, foi apresentado o ponto (4) que trata do projeto de curso de pós-graduação lato sensu
em Engenharia Metalúrgica com ênfase em Siderurgia do Pólo de Inovação do Ifes. Pedro Leite disse que
o  Checklist  da  DPG  apontou  algumas  documentações  pendentes  e  que  faltam  no  corpo  do  projeto
informações como a participação e remuneração do docente, sobre o Napne e Neabi, e que precisam ser
realizadas  correções  nos  componentes  curriculares  organizados  temporalmente  com  carga  horária,
informações das disciplinas, professor responsável e a carga horária do curso. O relator Marcos Paulo
Caldas ressaltou a relevância social, a importância deste curso para o Instituto e manifestou seu parecer
favorável  desde que atendam as correções apontadas,  como informar  de forma explícita  no corpo do
projeto a remuneração dos docentes, alterar a carga horária no regulamento do curso, especificar que se
trata de disciplina optativa e incluir o histórico do curso na contextualização institucional. Logo depois,
Marcelo Lucas destacou que o proponente Felipe Fardin Grillo estará em viagem e informou que serão
acatadas todas as alterações apontadas. Em seguida, André Romero colocou em votação a proposta e com
27 votos à favor e 2 abstenções foi aprovada a proposta de curso mediante atendimento das correções
apontadas pelo relator e no Checklist  da DPG. Em seguida,  foi apresentado o  ponto (5)  que trata da
solicitação de ampliação do público-alvo do curso de pós-graduação lato sensu em Didática na Educação
Tecnológica do Campus Serra. Gilmar Vassoler destacou que após a realização do processo seletivo PS-
42/2018 verificou-se que não foram preenchidas todas as vagas ofertadas, existindo uma demanda de
pessoas  que não se  enquadram no perfil  do  público-alvo.  Disse  que  não  causará  nenhum prejuízo à
comissão que elaborou o projeto pedagógico do curso se for mantido o mesmo projeto pedagógico de
curso e alterado apenas o perfil da seguinte forma: “público-alvo: bacharéis, licenciados e tecnólogos em
cursos reconhecidos”. Maria Auxiliadora Paiva destacou que muitas pessoas também não se candidataram
ao curso de pós-graduação lato sensu em práticas pedagógicas para professores do Cefor devido ao perfil
dos candidatos descrito no edital e solicitou também à CPPG que fosse aprovada a alteração do perfil do
público-alvo deste curso visando a estender as vagas a formandos em licenciatura nas diversas áreas do
conhecimento. Em seguida, André Romero colocou em votação as referidas propostas; e com 21 votos à
favor e 3 abstenções foram aprovadas as alterações no perfil do público-alvo do curso de pós-graduação
lato sensu em Didática na Educação Tecnológica da Serra e do curso de pós-graduação  lato sensu em
práticas pedagógicas para professores do Cefor. Posteriormente, foi apresentado o ponto (6) que trata da
solicitação de alteração do dia da semana para oferta de turma de curso de pós-graduação  lato sensu em
Robótica Educacional do Campus Serra. Gilmar Vassoler destacou que o regimento prevê que as aulas



serão ministradas aos sábados, mas devido a dificuldades operacionais para executar o curso aos sábados,
o campus poderá disponibilizar salas de aulas para atender o curso entre segundas e sextas-feiras. Gilmar
Vassoler disse que a intenção é deixar que o campus escolha o melhor dia para ofertar em dois dias da
semana  durante  o  turno  noturno.  André  Romero  colocou  em  votação  e  com  26  votos  à  favor  e  3
abstenções foi aprovada esta solicitação de alteração. Logo depois, foi apresentado o ponto (7) que trata da
proposta de “Modelo de Parecer para Aperfeiçoamento”. Pedro Leite disse que esse modelo de parecer foi
criado para  orientar  os  campi,  enquanto não constar  uma regra  específica  que trate  da submissão de
aperfeiçoamento no ROD. Em seguida, foi colocado em votação a proposta e com 22 votos à favor e 5
abstenções foi aprovado este modelo. Logo depois, foi apresentado o ponto (8) que se refere à escolha de
dois membros da CPPG para compor a comissão responsável por revisar o texto do Regimento do Fórum
dos Laboratórios (FoLab) do Ifes. Em seguida,  Pedro Leite informou que para compor esta comissão
foram obtidos os seguintes nomes: Aldo Marcello Costa Bicalho, Claudia Juliana Souza Constancio e
Ludmila Pereira Rocha; e que serão necessários, pelo menos, dois membros da CPPG para compor esta
comissão. A CPPG aprovou a indicação de Ana Paula Candido Gabriel Berilli e Luiz José Cruz Bezerra.
Pedro Leite apresentou os seguintes informes: Publicação da portaria nº 1364, de 29/06/2018 – atualização
da composição de CPPG e da portaria nº 1606, de 20/07/2018 – atualização da composição do Comitê de
Apoio à Pesquisa do Ifes. Alteração da data da 6ª reunião CPPG – transferida do dia 14/09 para dia 21/09
(presencial). Pedro Leite ressaltou que os pedidos de novo curso e de nova oferta devem ser encaminhadas
antecipadamente  para  a  Diretoria  de  Pós-Graduação (DPG)  com,  pelo  menos,  30  dias  antes  da  data
prevista para a reunião da CPPG de acordo com ROD (Art. 41º, § 1º). Pedro Leite disse que muitos cursos
estão finalizando e a PRPPG não está recebendo relatório final do curso que subsidiam as ações da pró-
reitoria.  Ressaltou que o coordenador de curso deve encaminhar o relatório final para DPG no prazo
máximo de 90 dias a contar do término do curso, de acordo com ROD (Art. 57º). Pedro Leite apresentou o
Checklist  elaborado  pela  DPG  para  proposta  de  curso  lato  sensu (Documentos  necessários,  Projeto
Pedagógico  e  Regulamento)  e  o  Checklist  para  regulamento  de  programas  stricto  sensu. Também
apresentou o  documento “Orientações para estruturação de regulamento de curso” para padronização e
publicação dos regulamentos de curso/programa em sítio institucional. Informou que foram atualizados os
seguintes documentos: “modelo de projeto pedagógico de curso de pós-graduação lato sensu  do Ifes” e
“modelo de regulamento de curso de pós-graduação lato sensu do Ifes”, já disponibilizada na página da
PRPPG-Documentos-Pós-Graduação:  http://prppg.ifes.edu.br/documentos?showall=&start=2  .   Maria
Auxiliadora Paiva informou ainda este ano o Cefor  lançará novo edital do curso de pós-graduação lato
sensu em práticas pedagógicas para professores  e que deixará de ser membro da CPPG devido ao seu
afastamento para cursar pós-doutorado. André Romero informou que já estão sendo tomadas medidas para
a criação de uma comissão que analisará a reestruturação do CEPE, considerando a solicitação da PRPPG
e da PROEX de recomposição do CEPE de forma que haja proporcionalidade entre os conselheiros do
ensino, da pesquisa, da pós-graduação e da extensão. Sávio Berilli também informou que todos os editais
que  envolve  a  pesquisa  serão  rediscutidos  ainda  este  ano.  Andre  Romero  também informou  que  foi
publicada a resolução de cria o Fórum de Diretores de Pesquisa e de Pós-Graduação do Ifes. Nada mais
tendo a tratar, o presidente da reunião, André Romero da Silva, deu encerrada a reunião às 12h20min, da
qual a secretária Renata Venturim Bernardino lavrou esta Ata, que, após aprovada, será assinada por todos
os presentes. 
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