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CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

ATA  6a REUNIÃO - 21 DE SETEMBRO DE 2018 - CPPG

Ata da 6ª  reunião da Câmara de Pesquisa  e Pós-Graduação,  realizada no dia  vinte  e  um do mês de
setembro de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta e dois minutos, realizada na sala de reuniões da
Fábrica de Ideias. 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, Adriane Bernardo de Oliveira
Moreira,  Anderson  Fioresi  de  Sousa,  Antônio  Luiz  Pinheiro,  Cezar  Henrique  Manzini  Rodrigues,
Jadielson Lucas da Silva Antônio, Cleidson da Silva Oliveira, Ediu Carlos Lopes Lemos, Edneia Nunes da
Silva, Élcio das Graça Lacerda, Geovani Alipio Nascimento Silva, Janio Gloria de Oliveira, Jocelia Abreu
Barcellos  Vargas,  Julio  Cesar  Nardi,  Katucha Kamilla Marques Pereira,  Márcia Regina Pereira Lima,
Márcia Gonçalves de Oliveira, Michelle Rodrigues e Rocha,  Wanderson Romão e  Waylson Zancanella
Quartezani, representantes de coordenadores de curso de pós-graduação  lato sensu,  pertencentes à
Subcâmara  de  Pós-Graduação,  Poliana  Daré  Zampirolli  Pires e  Osmar  José  Bertholini  Pianca,
representantes  dos  coordenadores  dos  cursos  de  pós-graduação  stricto  sensu,  pertencentes  à
Subcâmara de Pós-Graduação, Antônio Donizatti Sgarbi, Cassius Zanetti Resende e Emmanuel Marcel
Favre Nicolin, representante dos estudantes dos cursos de pós-graduação lato sensu do Ifes,  Bianca
Ambrozini  Camargo  Ramos,  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,
Gustavo Haddad Souza Vieira  e Marcelo Giordani  Minozzo, representante do Comitê de Ética em
Pesquisa,  no  Uso  de  Animais,  do  Ifes,  Fabrício  Albani  Oliveira,  representante  da  Comissão
Permanente de Ações Afirmativas na Pós-Graduação do Ifes, Renata Gandra de Melo, representante
do  Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com  Necessidades  Específicas  do  Ifes,  Gabriel  Domingos
Carvalho,  representante  do  Núcleo  de  Estudos  Afro-Brasileiros  e  Indígenas  do  Ifes,  Jailson  do
Nascimento de Oliveira  e dos  convidados Alessandra Savazzini dos Reis, Sherrine Queiroz Fermo de
Andrade e Marcia Cristina de Oliveira Moura. Justificaram ausência os seguintes membros: Aline Antônia
Castro, Maria Alice Veiga Ferreira de Souza, Jamilda Alves Rodrigues Bento, Edilia Morais de Freitas
Matos, André Batista de Souza, Fabricio Ribeiro Tito Rosa, Gilmar Luiz Vassoler,  Ricardo Bodart de
Andrade, Estéfano A. Vieira e Deise Menezes Santos. O presidente da CPPG, André Romero da Silva,
saudou aos membros presentes e, em seguida, apresentou a pauta da reunião, constituída dos seguintes: 1)
Projeto pedagógico e regulamento do curso de pós-graduação lato sensu em Sustentabilidade no Ambiente
Construído do Campus Colatina (processo nº 23153.000669/2018-91); 2) Proposta de Regimento Interno
do Fórum dos Laboratórios (FoLab) do Ifes  (processo nº 23147.004032/2018-52); 3) Minuta da resolução
que normatiza a aplicabilidade do SisGen no Ifes; 4) Indicação dos membros da comissão julgadora das
propostas do Edital Prointer - 2018; e 5) Informes. Dando início à reunião, André Romero apresentou o
ponto  (1)  que  trata  do  projeto  pedagógico  e  regulamento  do  curso  de  pós-graduação  lato  sensu  em
Sustentabilidade no Ambiente Construído do Campus Colatina. A relatora Alessandra Savazzini dos Reis
destacou  que  a  proposta  apresenta  justificativa  pertinente  às  demandas  do  mercado  de  trabalho  e
contempla a importância do curso para a região noroeste do estado onde se observa o  crescimento de
indústrias. O projeto do curso apresenta coerência nos objetivos propostos, na concepção pedagógica e na
metodologia de ensino aprendizagem. Destacou que o corpo docente do curso tem formação plural e que o
curso  visa  a  promover  a  articulação  com  os  cursos  já  oferecidos  no  Campus  Colatina,  além  da



verticalização do ensino. A relatora também apontou algumas sugestões de mudanças, mas ressaltou que
algumas correções são necessárias, tais como: definir se haverá aproveitamento de estudos e disciplinas e
qual critério a ser adotado em caso afirmativo. No regulamento do curso, a relatora destacou que no Art.
15º do Capítulo II – “O Corpo Docente” é preciso substituir a expressão “Administração pública” por
“Sustentabilidade no Ambiente Construído”; no Art. 64º do Capítulo IX – “O trabalho de conclusão final”
é preciso substituir a expressão “TCC” por “TCF”. Também apontou que é preciso inserir o corpo técnico
do curso na Tabela do item 3.2 na página 18 do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), e inserir o item
“objetivos” da disciplina “Sociologia Urbana, Políticas e Tecnologia” na ementa (item 4.1, pág 23 do
PPC). A relatora manifestou parecer favorável para que a CPPG aprove a proposta do curso, desde que
sejam  feitas  as  correções/alterações  apontadas.  Em  seguida,  Pedro  Leite  apresentou  o  Checklist  da
Diretoria de Pós-Graduação (DPG) e destacou que faltam ser anexados alguns documentos como o Termo
da Coordenadoria de lotação do docente formalizando a cessão e o Termo de Compromisso com o Curso,
devidamente assinado por  todos os servidores,  docentes  e não docentes do curso. Márcia Cristina de
Oliveira Moura disse que está presente nesta reunião representando a comissão inicial que elaborou a
proposta e agradeceu o parecer da relatora. Informou que a atual comissão proponente acatou o parecer da
relatora e que já estão sendo realizadas as correções solicitadas. Logo depois, André Romero colocou em
votação. Com 3 abstenções e 31 votos favoráveis,  a proposta de curso foi aprovada. Logo  depois, foi
apresentado o ponto (2) que trata da proposta de Regimento Interno do Fórum dos Laboratórios (FoLab)
do Ifes. Ana Paula Candido Gabriel Berilli, representante da comissão responsável por revisar o texto do
Regimento Interno  do  Fórum dos Laboratórios  (FoLab)  do  Ifes,  designada pela  portaria  nº  1794,  de
14/08/2018, apresentou a proposta de Regimento Interno destacando que a proposta de minuta que está
sendo apresentada contempla as sugestões de revisão solicitadas por alguns membros da CPPG. Ana Paula
Berilli afirmou que a tendência é de que o número de laboratórios cresça nos campi e que o quantitativo de
laboratórios por área e por campus é variável, contudo, na minuta exige-se 1 (um) representante titular e 1
(um)  suplente  por  campus.  Luiz  Bezerra,  também  membro  dessa  comissão, ressaltou  que  qualquer
mudança no Regimento Interno deste fórum deverá ser sempre encaminhada à CPPG para apreciação.
Após ampla discussão, foi aprovada pela CPPG, com 33 votos favoráveis e 1 abstenção, o Regimento
Interno do FoLab com as seguintes alterações: mudança da nomenclatura deste fórum para “Fórum de
Laboratoristas”; e o § 2º do art. 3º passa a ter a seguinte redação: “O Colegiado será composto por 1 (um)
representante titular e 1 (um) suplente, eleito por seus pares em cada unidade administrativa, seguindo as
prerrogativas do art.7º”. Em seguida, foi apresentado o ponto (3) que trata da minuta de resolução que
normatiza a aplicabilidade do SisGen no Ifes. André Romero relembrou que foi publicado o Decreto 8.772
de  11/05/2016  que  regulamenta  a  Lei  nº  13.123/2015  e  estabelece  novas  regras  para  o  acesso  ao
patrimônio  genético,  sobre  a  proteção  e  o  acesso  ao  conhecimento  tradicional  associado  e  sobre  a
repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. E que na 4ª Reunião da
CPPG foi  deliberado que  seria  publicada uma portaria  para  designar  uma comissão  multicampi  para
propor ações voltadas para aplicabilidade do Decreto Federal nº 8.772 de 11/05/2016 no Ifes, incluindo
manual de cadastramento no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento
Tradicional Associado (SisGen) e minuta de regimento das atividades de pesquisa ou de desenvolvimento
tecnológico  no  Ifes  que  tratem  do  acesso  ao  patrimônio  genético  ou  ao  conhecimento  tradicional
associados.  André Romero disse  que a comissão foi  nomeada pela portaria  nº  1415 de 04/07/2018 e
elaborou uma proposta de minuta  de resolução que normatiza a aplicabilidade do SisGen no Ifes para
apreciação da CPPG. Também informou que foi realizada a 1ª Reunião do Fórum de Diretores de Pesquisa
e Pós-Graduação para tratar do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento
Tradicional Associado (SisGen) e reforçou que a demanda  de regularização de todos os pesquisadores
envolve todas as  instituições de pesquisa e de ensino superior no âmbito da pesquisa e da pós-graduação
de todo o país e que no Ifes será preciso haver sensibilização dos pesquisadores de todos os campi  que
trabalham  com  algum  tipo  de  material  genético  e  que  se  inclua  nas  condições  impostas  pela  Lei
13.123/2015, de modo que  essa  regularização dos projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico
relativos a essa normativa deverá ocorrer até o dia 05 de novembro de 2018 para não incorrer em multa ou
outras penalidades.  Andre Romero ressaltou que é necessário que seja realizado o cadastramento dos
projetos no SisGen, desde 30 de junho de 2000, e as atividades de acordo com a Medida Provisória nº
2.186-16/2001, conforme Art. 37. da Lei nº 13.123/2015. Disse que o pesquisador deve realizar o cadastro
mesmo que não tenha feito parte do Ifes nesse período; e no caso de ter desenvolvido algum um projeto
neste período como aluno, somente o coordenador do projeto (no caso seu orientador) é quem tem que
fazer seu cadastro. Em seguida, André Romero apresentou a proposta de minuta de regimento, elaborada
pela  comissão  nomeada  pela  portaria  nº  1415/2018,  na  qual  dispõe  sobre  as  orientações  e  os
procedimentos  para  o cadastro de projetos  executados no Ifes,  institui  e  estabelece as  atribuições  do



Conselho  de  Acesso  ao  Patrimônio  Genético  e  Conhecimento  Tradicional  Associado  do  Ifes,  cuja
atribuição será a análise técnica de projetos de pesquisa e afins para verificação da necessidade de registro
no SisGen, quando houver dúvida razoável. Sherrine, membro da comissão, apontou que dúvidas sobre
preenchimento  de  formulários  e  realização  de  cadastramento  de  atividades  envolvendo  acesso  ao
patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado, incluído no escopo da Lei nº 13.123/2015,
poderão  ser  encaminhadas  para  o e-mail  sisgen@ifes.edu.br.  Logo  depois,  André  Romero  colocou a
proposta  de  minuta  de  regimento  em votação  e  por  unanimidade  ela  foi  aprovada.  Em  seguida  foi
apresentado  o  ponto  (4)  para  tratar  a  indicação  dos  membros  da  comissão  julgadora  das  propostas
submetidas ao Edital Prointer – 2018. Pedro Leite destacou que o Programa Institucional de Intercâmbio e
Cooperação em Pesquisa e Pós-graduação (Prointer) é um programa no âmbito da Diretoria de Pesquisa e
da Diretoria de Pós-graduação destinado a apoiar o intercâmbio científico e tecnológico entre o Ifes e
instituições de referência no cenário nacional e internacional no âmbito da pesquisa e da pós-graduação,
que visa a conceder 5 (cinco) bolsas de estágio/treinamento (pós-doutorado) no exterior, no valor de R$
10.000,00 cada. Pedro Leite disse que esse edital foi apreciado e aprovado na 2ª Reunião da Subcâmara de
Pós-Graduação (SCPOS), realizada no dia 14 de setembro de 2018, e informou que será necessária a
participação de membros da CPPG para compor a comissão julgadora das propostas Prointer 2018. A
CPPG aprovou a indicação dos nomes: Luiz José Cruz Bezerra,  Márcia Regina Pereira Lima, Jocelia
Abreu Barcellos Vargas e Geovani Alipio Nascimento Silva. Posteriormente, André Romero apresentou os
informes: Publicação da Portaria nº 1973/2018, que atualiza a composição da CPPG e Subcâmaras, e da
Portaria nº 1952/2018, que designa a nova coordenadora do Prodif Marcia Cristina de Oliveira Moura, em
substituição  ao  prof.  Nelson  Martinelli  Filho.  André  Romero  também informou  que  foi  publicada  a
Portaria CAPES nº 206, de 04/09/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de citação da Capes. Também
informou  que  foram disponibilizadas  na  presente  reunião  as  Atas  impressas  das  reuniões  dos  meses
anteriores para que os membros participantes das reuniões realizadas via webconferência possam assiná-
las.  Sávio  Berilli  informou que  foi  construído  um fluxo para  proposta  de  novos  convênios  que  será
disponibilizado na página da PRPPG, visando a orientar os proponentes e que em caso de dúvidas os
interessados poderão falar com o servidor da PRPPG Wagner Chaves. Pedro Leite informou que foram
aprovadas (com indicações de correções) as seguintes propostas apreciadas na 2ª Reunião da  SCPOS,
realizada em 14/09/2018: Proposta de curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia de Infraestrutura
Urbana  –  Campus  Vitória  (processo  nº  23157.003256/2018-47),  proposta  de  alteração  do  PPC e
regulamento do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Empresarial – Campus Linhares (processo
nº 23155.000710/2018-17), proposta de curso de pós-graduação lato sensu em Tecnologias Empresariais –
Campus  Guarapari  (processo  nº  23183.000475/2018-38),  proposta  de  reformulação  do  PPC  da  pós-
graduação lato sensu em Gestão Ambiental – Campus Nova Venécia (processo nº 23159.000332/2018-23),
proposta  de  curso de  aperfeiçoamento em Arqueologia,  Patrimônio  e  Educação –  Cefor  (processo nº
23147.001703/2018-23) e nova oferta de curso de pós-graduação lato sensu em Administração Pública –
Campus  Colatina (processo  nº  23153.000565/2018-86). Logo  depois,  Sávio  Berilli  informou  que  a
Jornada da Integração do Ifes ocorrerá nos dias 06 e 07 de novembro de 2018 no Campus Cariacica, e que
as dúvidas sobre alimentação e previsão de chegada podem ser encaminhadas à profª Jocélia Abreu que
faz parte da Comissão Organizadora de evento. Também disse que para antecipar a análise e o lançamento
dos editais Picti e Prodif, está consultando os membros da CPPG para verificar se a análise de editais
continuará a ser realizada pela Subcâmara de Pesquisa (SCP). Com 28 votos favoráveis, 3 abstenções e 2
votos contrários, a CPPG aprovou que a apreciação das propostas deverão ser realizadas pela SCP. Sávio
Berilli informou que foi lançado o Edital FAPES/SEP nº 20/2018 - Pesquisa Aplicada a Políticas Públicas
Estaduais Gestão e Competitividade - Inovação para Gestão Pública e Competitividade das Empresas e
que o prazo para submissão das propostas no SIGFAPES vai até o dia 01/10/2018. Em seguida,  André
Romero informou que participou da 42ª REDITEC realizada de 10  a  14  de  setembro  de  2018,  em
Búzios-RJ, e que foi proposta a criação de banco de avaliadores, composta por pesquisadores da região
sudeste. Também informou que a partir de pesquisas de demandas realizadas no Ifes sobre cursos de pós-
graduação, a PRPPG conseguiu fechar a oferta de vagas de Dinter e Minter Interinstitucionais em cursos
de pós-graduação para servidores do Ifes, sendo obtidas 80 vagas distribuídas da seguinte forma: 50 vagas
de Dinter na UENF (20 na área de Produção Vegetal, 30 na área de ensino), 12 vagas de mestrado em
Agroecologia do Ifes – campus Alegre, e 18 vagas de mestrado em administração da Ufes – campus
Goiabeiras.  Logo depois, vários membros da CPPG relataram sobre as dificuldades encontradas para a
criação e manutenção de sites dos cursos de pós-graduação do Ifes. André Romero destacou que se tratam
de questões estruturais e envolve a gestão de Tecnologia da Informação (TI) no Ifes que está vinculada à
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODI) e propôs realizar uma reunião entre os membros
da  CPPG  com  o  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação,  Johnathan  Dezan  Vago,  e  a  Assessora  de
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Comunicação Social, Lara Rios Bueno, para esclarecimentos e orientações sobre o assunto.  Pedro Leite
informou que em breve será apresentada a minuta de resolução que normatiza abertura de novos processos
seletivos  de pós-graduação elaborada pela  comissão responsável,  designada pela  portaria  nº  1367,  de
29/06/2018. Disse que as submissões de editais para processos seletivos de curso de pós-graduação devem
ser  encaminhados  à  DPG  para  verificação  antes  de  serem  publicadas.  Wanderson  Romão  também
perguntou se houve avanço nas discussões no que se refere à regulamentação dos procedimentos para
solicitação  de  afastamento  do  país  para  participação  em  evento,  a  fim  de  reduzir  o  excesso  de
documentações comprobatórias que devem ser apresentadas pelo servidor, após o evento, como planilhas
de reposição de horas, entre outros documentos. André Romero informou que a comissão designada pela
portaria  nº  1671,  de  31/07/2018,  está  analisando  a  Portaria  nº  800  de  23/05/2013  que  trata  da
regulamentação sobre procedimentos para abertura de processos de solicitação de afastamento do país.
André  Romero  ainda informou  que  a  comissão  designada  pela  Portaria  nº  612,  de  15/03/2018,  está
elaborando uma resolução que normatiza as atividades docentes no Ifes, incluindo a distribuição de carga
horária dos docentes do Ifes, e definição das atividades obrigatórias e prioritárias. Em seguida, Luiz José
Cruz Bezerra relembrou que foi apreciada na 4ª Reunião da CPPG, realizada em 15/06/2018, a proposta
de curso de Aperfeiçoamento em Inclusão e Educação Especial, a ser oferecido pelo Cefor, com previsão
de início para agosto de 2018, e destacou que tanto o projeto quanto o parecer estavam inconsistentes.
Tendo em vista que já decorreram dois casos em duas reuniões realizadas por webconferência, ocasião na
qual  Luiz  José  já  havia  manifestado  sobre  a  necessidade  de  que  fossem  indicados  pareceristas  não
pertencente ao mesmo campus onde o novo curso de pós-graduação será ofertado, o mesmo reiterou a sua
solicitação para que o assunto fosse abordado em reunião da CPPG como ponto de pauta. Sem objeções,
foi aprovada como ponto de pauta para a próxima reunião da CPPG a inclusão da definição de critérios
para indicação de pareceristas das propostas de novos cursos de pós-graduação do Ifes. Nada mais tendo a
tratar, o presidente da reunião, André Romero da Silva, deu encerrada a reunião às 12h27min, da qual a
secretária  Renata Venturim Bernardino lavrou esta Ata, que, após aprovada, será assinada por todos os
presentes. 
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