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CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

ATA  7a REUNIÃO - 19 DE OUTUBRO DE 2018 - CPPG

Ata da 7ª reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, realizada no dia dezenove do mês de  outubro
de dois mil e dezoito, às nove horas e quarenta e quatro minutos, realizada por webconferência. A reunião
foi presidida pelo Diretor de Pós-Graduação da  Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pedro
Leite  Barbieri, e  contou  com  a  presença  da  secretária  Renata  Venturim  Bernardino  e  dos  seguintes
membros: Gestores de Pesquisa e Pós-Graduação dos campi, Suzana Grimaldi Machado, Thiago Mello
dos Reis,  Fabricio Ribeiro Tito Rosa, Antônio Luiz Pinheiro, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira,
Cezar Henrique Manzini Rodrigues, Cleidson da Silva Oliveira, Simoni Biral dos Santos, Valdi Antônio
Rodrigues Junior, Geovani Alipio Nascimento Silva, Gilmar Luiz Vassoler, Janio Gloria de Oliveira, Julio
Cesar Nardi, Katucha Kamilla Marques Pereira, Márcia Regina Pereira Lima e Ernesto Correa Ferreira,
Gestor responsável pela Pesquisa e Pós-graduação do Polo de Inovação Vitória, Estéfano Aparecido
Vieira, representante  de coordenadores  de  curso  de  pós-graduação  lato  sensu,  pertencentes  à
Subcâmara de Pós-Graduação,  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, Rogéria Santos Nascimento, representante
dos  estudantes  dos  cursos  de  pós-graduação  stricto  sensu do  Ifes, Diego  Loubach  da  Rocha,
representantes  dos  líderes  de  Grupos  de  Pesquisa  Certificados  pelo  Ifes,  Aline  Antônia  Castro,
Renilson  Luiz  Teixeira,  Luiz  José  Cruz  Bezerra,  Gustavo  Haddad  Souza  Vieira  e  Marcelo  Giordani
Minozzo, 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 da Comissão Permanente de Ações Afirmativas na Pós-Graduação do Ifes,
Renata  Gandra  de Melo,  representantes  do Núcleo  de Atendimento  às  Pessoas com Necessidades
Específicas do Ifes, Gabriel Domingos Carvalho e  Larissy Alves Cotonhoto, representante do Núcleo
de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Ifes, Jailson do Nascimento de Oliveira e dos convidados
João Marcos Mareto Calado,  Lara Rios Bueno, Sergio Nery Simões,  Mariella Berger Andrade, Silvia
Fernandes Rocha, Adonai José Lacruz, Alex Sandro Silva Rodrigues, Suzana Grimaldi Machado, Adilson
Ribeiro  Prado,  Jefferson  Oliveira  Andrade,  Jefferson  Ribeiro  Lima  e  Antonio  Fernando  de  Souza.
Justificaram ausência os seguintes membros: Ricardo Bodart de Andrade, Luis Eduardo Martins de Lima,
Helton Andrade Canhamaque,  Poliana Daré Zampirolli  Pires,  Edilia Morais de Freitas Matos,  Joelma
Krugel Brites, Edneia Nunes da Silva, Gilmar Luiz Vassoler, Luciano Menini e Emmanuel Marcel Favre
Nicolin. O Diretor de Pós-Graduação, Pedro Leite Barbieri, saudou aos membros presentes e justificou a
ausência do  Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, André Romero da Silva, que estava em licença
médica, e do Diretor de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Sávio da Silva Berilli, que
estava em evento. Em seguida, apresentou a pauta da reunião, constituída dos seguintes: 1)  Orientações
sobre divulgação e  abertura  de site  de grupos de pesquisa  e  de cursos  de pós-graduação no Ifes;  2)
Memorando Eletrônico nº 26-2018-REI-DIEX - Institucionalização de páginas de professores e de grupos
de pesquisa e extensão dentro do domínio Ifes; 3) Definição de critérios para indicação de pareceristas das
propostas de novos cursos de pós-graduação do Ifes, 4)  Informes.  Dando início à reunião,  Pedro Leite
apresentou o ponto (1) que trata das orientações sobre divulgação e abertura de site de grupos de pesquisa
e de cursos de pós-graduação no Ifes. Pedro Leite informou que a PRPPG solicitou a presença da Diretor
(substituto) de Tecnologia da Informação, João Marcos Mareto Calado, e da Assessora de Comunicação
Social, Lara Rios Bueno, para esclarecimentos sobre o assunto. João Calado disse que está substituindo o



Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  Johnathan  Dezan  e  que  foi  informado  recentemente  sobre  sua
participação nesta reunião. Disse que já foram realizadas reuniões nas quais foram acordados com os
professores que os sites dos cursos ficariam hospedados no site do campus, sem domínio separado, e
destacou que não há impedimentos para os sites dos cursos de pós-graduação  lato sensu  e grupos de
pesquisa ficarem dentro do site de cada campus, como já ocorre com os cursos de graduação. Lara Bueno
disse que esse assunto já foi discutido em GT do Fórum de comunicação e que as propostas de sites de
cursos de pós-graduação lato sensu e  stricto sensu  devem seguir o padrão de comunicação, no que se
refere ao conteúdo, layout, etc. Destacou que ter um site separado do site do campus exige que o programa
se  responsabilize  pela  atualização das  informações  com foco no  usuário,  visando ao atendimento do
público com qualidade. Gabriel Carvalho lembrou que os sítios dos programas de pós-graduação devem
levar em consideração os quesitos de acessibilidade (contraste, permitir leitor de tela, etc). João Calado
falou que no que se refere a estes quesitos isso já está sendo implementado no Ifes. Márcia Regina Pereira
Lima perguntou sobre a criação de sites de grupos de pesquisa. Lara Bueno disse que tanto os cursos de
pós-graduação quanto os grupos de pesquisa podem ter seu próprio site, mas que é preciso atender ao
padrão de informação e no que se refere a logomarca  existe normativa sobre o assunto, que deverá ser
aprovada em breve. Márcia Regina perguntou como a logomarca vai aparecer no site. Lara Bueno disse
que essa é uma outra discussão e que a portaria nº 1.818, de 22 de outubro de 2012, regulamenta a diretriz
de criação de marcas/logotipos dentro do Ifes,  sendo possível  acessá-la no link:  bit.ly/portariamarcas.
Ressaltou que a marca do Ifes é nova (só tem 10 anos) e segue as normas do que é permitido dentro do
Ifes, e que a marca não é do curso e sim do programa de pós-graduação, pois visa a fortalecer a marca do
Instituto. Disse que não está sendo permitida a criação de novas marcas para grupos de pesquisa e que as
marcas dos programas de pós-graduação devem atender ao que diz a portaria supracitada. Em seguida,
Márcia Regina Lima destacou que no campus Vitória foram retirados alguns sites de programas de pós-
graduação sem aviso prévio, mesmo com processo seletivo em andamento e com previsão de avaliação da
Capes. Também disse que alguns coordenadores estão com dificuldades por vários motivos, e por isso
solicitou ao setor de TI que mantivessem os sites em funcionamento até que os programas estejam com os
sites novos prontos. João Calado informou que, atualmente, estão hospedados mais de 70 sites de cursos
do Ifes e que a maioria já está funcionando e, por isso, solicitou à Márcia Regina que especificasse os sites
dos programas que não  estão ativos.  João Calado disse,  ainda,  que todos  os  sites  dos  programas  de
mestrado são disponibilizados com a sigla. Márcia Regina Lima informou que não estão disponíveis os
sites  dos  seguintes  programas:  mestrado  profissional  em  Tecnologias  Sustentáveis  –  PPGTECS
(http://ppgtecs.vi.ifes.edu.br)  e  mestrado  em  Ensino  de  Humanidades  –  PPGEH
(http://ppgeh.vi.ifes.edu.br). João Calado destacou que o setor de TI da Reitoria não desabilitou nenhum
site antigo, mas frisou que estão hospedando os sites novos dentro do padrão de identidade do governo
digital. Disse que os sites antigos não estavam hospedados na Reitoria e não saberia dizer o motivo pelo
qual estes sites não estão ativos, mas apontou que a hospedagem antiga é insegura. Destacou que os sites
antigos eram hospedados pelo próprio campus e, quando o governo ordenou a nova identidade visual, a TI
da Reitoria passou a realizar as migrações para sites novos, de modo que foi colocado o nº 2 na frente do
nome, sendo que foram orientados a não desativar sites antigos sem que o novo estivesse totalmente
finalizado/migrado. João Calado solicitou que fossem encaminhados à DTI da Reitoria a relação de sites
inacessíveis,  a  fim  de  que  fossem  investigados  os  motivos  que  levaram à  sua  desativação.  Antônio
Donizetti Sgarbi apontou que com a migrações estão sendo exigidas mudanças na formatação das atas e
uso da marca do Ifes. Lara Bueno destacou que não tem como criar sites novos com marcas velhas, e que
isso é uma exigência da Capes para facilitar o acesso pelo público. Após discussões, Pedro Leite solicitou
que  todos  os  programas  que  necessitassem de  criar  site  (criação  de  domínio  ou  da  URL do  curso)
encaminhassem para o seu e-mail esta solicitação a fim de que a PRPPG possa formalizar um chamado no
HekpDesk à TI da Reitoria para a criação de sites de uma só vez, e depois acionar a ACS no que se refere
ao conteúdo dos sites, com formatação correta dos dados. E frisou que aqueles programas que já possuem
site devem rever a lista de organização do site para atender a estrutura de organização. Lara Bueno se
colocou disponível  para levar sugestões para a próxima reunião do Fórum de Comunicação e que as
propostas  poderão  ser  encaminhadas  para  seu  e-mail  até  o  dia  22/10.  Thiago  Mello  perguntou  se  é
obrigatório  que  os  programas  de  Mestrado  e  Doutorado  tenham  sites.  Pedro  Leite  confirmou  a
obrigatoriedade. Antonio Donizetti Sgarbi registrou a imensa ajuda da servidora Pietra Borchardt pelo seu
profissionalismo e paciência em ouvir e orientar a cada uma das nossas demandas, sempre mantendo as
exigências da Comunicação Social. Pedro Leite disse que para os cursos lato sensu ainda não está definido
o conteúdo mínimo de organização do site e para os cursos stricto sensu já existe um conteúdo mínimo
definido, conforme um template padrão elaborado a partir da demanda dos cursos de mestrados do Ifes
para  atender  ao  que  é  solicitado  pela  Capes.  Pedro  Leite  disse  que,  considerando  a  necessidade  de
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reformulação  da  estrutura  de  informação,  poderão  ser  encaminhadas  para  seu  e-mail  as  demandas  e
sugestões sobre o mínimo exigido na lista de elementos essenciais para conter no site. Disse que após a
disponibilização dos sites, será preciso que o programa insira o conteúdo com o auxílio da ACS. Lara
Bueno destacou  que,  no  que  se  refere  a  site  de  grupos  de  pesquisa/extensão  e  de  laboratórios,  será
considerada a demanda do domínio para ser definida uma arquitetura de informação, especificando o que
será  necessário  ter  nestes  sites.  Em seguida,  Pedro  Leite  convidou o prof.  Sergio  Nery Simões para
apresentar o ponto (2) que trata do memorando Eletrônico nº 26-2018-REI-DIEX que contém a solicitação
de institucionalização de páginas de professores e de grupos de pesquisa e extensão dentro do domínio
Ifes. Sérgio Nery destacou que é membro do Conselho Superior e solicitou que fosse encaminhado pela
Diretoria Executiva do Ifes à PRPPG, Proen e Proex esta demanda de professores e pesquisadores de
vários campi, antes de propor uma discussão dessa natureza no Conselho Superior do Ifes. Disse que, com
o crescimento do Ifes, é necessário ter uma apresentação institucional/oficial dos projetos de pesquisa e
extensão desenvolvidos pelos grupos de professores do Instituto e apresentou algumas justificativas para a
institucionalização.  Apontou  que  todas  as  grandes  instituições  de  ensino  do  Brasil  e  do  mundo
disponibilizam tais páginas para apresentação dos projetos e linhas de pesquisa dos professores; e em
vários lugares é necessário indicar o link institucional da página do professor para comprovar vínculo com
a instituição.  Disse que até o Currículo Lattes possui um campo solicitando a página institucional de
professor; e vários sites que fornecem software/livros gratuitos para professores como  comprovação, etc.
Também destacou que no  que se  refere  a  publicações,  quando um professor  submete  um artigo,  em
algumas revistas (ex:  Elsevier),  solicitam a informação de página institucional  de professor,  inclusive
dando sugestões sobre o preenchimento da página (grants  captados, orientações, etc).  Atualmente, em
nome da transparência, órgãos como AGU demandam que as atividades desempenhadas pelos professores
(Plano Individual de Trabalho - PIT) sejam divulgadas institucionalmente. Assim, considerando o exposto
acima, Sergio Nery solicitou a aprovação da institucionalização de páginas de professores e de grupos de
pesquisa/extensão. João Calado destacou que não é simples criar um site para cada docente do Instituto,
dentro do domínio do site do campus e apontou que o SIGAA já possui um campo para preenchimento
sobre a produção de cada servidor, em que os servidores podem atualizar e disponibilizar o link dentro do
Currículo  Lattes,  conforme  link:  https://sigaa.ifes.edu.br/sigaa/public/docente/produção .  Lara  Bueno
reiterou que é preciso condensar as informações com base nas normas de comunicação institucional e
diretrizes  de  comunicação.  Pedro  Leite  propôs  que  fosse  criada  uma  comissão  para  institucionalizar
páginas de professores e de grupos de pesquisa/extensão. Foi definido que esta comissão será composta
por  Sérgio  Nery,  Ernesto  Correa  Ferreira,  Luiz  José  Cruz  Bezerra,  representante  do  Fórum  de
Comunicação do Ifes e que demais interessados deverão informar ao Pedro Leite. Logo depois, Pedro
Leite agradeceu a presença de Lara Bueno e de João Calado pela participação nesta reunião e, estes, por
sua vez, se despediram e se colocaram à disposição. Em seguida, Pedro Leite solicitou que Luiz Bezerra
apresentasse  o  ponto  (3),  que  trata  de  sua  solicitação  de  definição  de  critérios  para  indicação  de
pareceristas das propostas de novos cursos de pós-graduação do Ifes. Luiz Bezerra apontou que para maior
lisura nos pareceres sobre as propostas de cursos, os pareceristas escolhidos não deve pertencer a mesma
unidade  administrativa  e  acadêmica  onde  o  curso  será  ofertado.  Em seguida,  Pedro  Leite  colocou a
proposta  em  votação.  Com  22  votos  à  favor,  1  abstenção  e  nenhum  voto  contrário,  a  proposta  foi
aprovada. Logo depois, Luiz Bezerra apresentou outra proposta: determinar um período máximo de prazo
para aprovação da proposta de curso de pós-graduação antes de publicar o edital. Mariella Berger Andrade
destacou que o prazo estabelecido pode ser uma restrição aos  cursos fomentados pela  UAB. Ernesto
Correa Ferreira também destacou que existem particularidades no caso dos programas em rede.  Após
ampla discussão,  foi  aprovado,  com 18 votos favoráveis,  3 abstenções e nenhum voto contrário,  que
caberá à comissão responsável por propor alterações no Regulamento da Organização Didática dos cursos
de pós-graduação lato sensu e stricto sensu do Ifes, constante na portaria n° 3.050 de 24 de outubro de
2016  (processo  n°  23147.000254/2013-91),  incorporar   o  prazo  e  tempo  mínimo para  aprovação  da
proposta de curso de pós-graduação,  bem como definir  as exceções.  Pedro Leite solicitou que outras
sugestões  poderão  ser  encaminhadas  à  referida  comissão  para  análise,  visto  que,  posteriormente,  a
comissão apresentará a nova versão do ROD da Pós-Graduação para ser apreciada na reunião da CPPG.
Logo depois, foram apresentados os informes. Pedro Leite disse foi deliberado na última reunião do Cepe
que a CPPG deverá indicar 2 (dois) representantes da CPPG (sendo um membro do interior e um membro
da região metropolitana) para compor a comissão de elaboração da proposta de recomposição do Cepe.
Após discussões foram indicados os seguintes nomes: Cleidson da Silva Oliveira (interior) e Wanderson
Romão  (Grande  Vitória),  e  seus  respectivos  suplentes:  Marcelo  Giordani  Minozzo  e  Marcia  Regina
Pereira Lima. Pedro Leite informou que a II Jornada de Integração do Ifes, prevista para os próximos dias
6 e 7 de novembro, foi transferida para os dias 27 e 28 de novembro, permanecendo a programação do
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evento no Campus Cariacica.  Disse que a mudança da data foi  motivada por problemas na execução
orçamentária e teve como objetivo viabilizar todos os serviços de apoio ao evento externo, como estrutura
e alimentação. Pedro Leite também informou que  foi publicada a Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril
de 2018,  que estabelece as diretrizes e normas para  a oferta dos cursos de pós-graduação  lato sensu
denominados cursos de especialização, no âmbito do Sistema Federal de Educação Superior, conforme
prevê o Art.  39, § 3º,  da Lei nº 9.394/1996,  e dá outras providências. Pedro disse que esta revoga a
Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, e a Resolução CNE/CES nº 7, de 8 de setembro de
2011, e informou que o ROD da Pós-Graduação será adaptado também com base na nova resolução. E
destacou que a Resolução CNE/CES nº 1/2018 traz as seguintes mudanças: em seu Art. 7º não menciona o
Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC);  e  no  Art.  9º,  que  trata  do  corpo  docente  do  curso  de
especialização, define que este será constituído por, no mínimo, 30% (trinta por cento) de portadores de
título de pós-graduação  stricto sensu.  Nada mais  tendo a tratar,  o presidente  da reunião,  Pedro Leite
Barbieri, deu encerrada a reunião às 11h38min, da qual a secretária  Renata Venturim Bernardino lavrou
esta Ata, que, após aprovada, será assinada por todos os presentes. 
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