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ATA 1a REUNIÃO - 13 DE MARÇO DE 2020 - CPPG 

Ata da 1ª reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, realizada no dia treze do mês de março de dois 

mil e vinte, às nove horas e trinta e cinco 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, 

Adriane Bernardo de Oliveira Moreira, Adriano Mesquita Oliveira, Augusto Cézar Tiradentes Monteiro,  

André Batista de Souza, Antônio Luiz Pinheiro, Dihego de Oliveira Azevedo, Ediu Carlos Lopes Lemos, 

Élcio das Graça Lacerda, Eros Silva Spalla, Gilmar Luiz Vassoler, Gladyson Brommonschenkel 
Demonier, Aline Piovezan Entringer, Jadielson Lucas da Silva Antônio, Janio Glória de Oliveira, Erivelto 

Fioresi de Sousa, Julio Cesar Nardi, Marlinda Gomes Ferrari, Larissa Haddad Souza Vieira, Márcia 

Gonçalves de Oliveira, Márcia Regina Pereira Lima, Wanderson Romão e Waylson Zancanella 
Quartezani, Gestor responsável pela Pesquisa e Pós-graduação do Pólo de Inovação Vitória, Estéfano 

Aparecido Vieira, Representantes dos coordenadores de curso de pós-graduação lato sensu, 

pertencentes à Subcâmara de Pós-Graduação, Osmar José Bertholini Pianca e Guilherme Gonçalves 
Coswosk, Representante dos coordenadores de curso de pós-graduação stricto sensu, pertencentes à 

Subcâmara de Pós-Graduação, Jardel da Costa Brozeguini, Representante dos estudantes dos cursos 

de pós-graduação lato sensu do Ifes, Roberta Mendes Leoncio Teodoro, Representantes dos líderes de 

Grupos de Pesquisa Certificados pelo Ifes, Atanásio Alves do Amaral e Renilson Luiz Teixeira, 
Representantes do Comitê de Ética em Pesquisa, de Seres Humanos, do Ifes, Ligia Arantes Sad e 

Maurício Soares do Vale, Representante do Comitê de Ética em Pesquisa, no Uso de Animais, do Ifes, 

Anderson Luiz de Araújo, Representante da Comissão Permanente de Ações Afirmativas na Pós-

Graduação do Ifes, Renata Gandra de Melo, 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, e dos convidados Daniel Cruz Cavalieri  
e Edilson Luiz do Nascimento. Justificaram ausência os seguintes membros: Júlio de Souza Santos, 

Jocélia Abreu Barcellos Vargas, Gustavo Haddad Souza Vieira, Helton Andrade Canhamaque e Richard 

Allen de Alvarenga. O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, André Romero da Silva, saudou aos 

membros presentes e apresentou a pauta da reunião, constituída dos seguintes: (1) Informação sobre 
renovação de membros da CPPG, da Subcâmara de Pesquisa e da Subcâmara de Pós-Graduação, alteração 

da data da 7ª reunião, reunião “híbrida” e Calendário de reuniões da Subcâmara de Pesquisa em 2020; (2) 

Atualização da Orientação PRPPG 01/2017 sobre cadastramento e certificação de eventos da PRPPG pelo 
Sistema de Registro e Emissão de Certificados (SRC); (3) Relatório final do curso de aperfeiçoamento em 

Educação e Ambiente do Cefor (Processo nº 23147.000054/2020-06); (4) Relatório final do curso de 

aperfeiçoamento em Inclusão e Educação Especial, modalidade presencial (turma 2019/1) do Cefor 

(processo nº 23147.006567/2019-19); (5) Relatório final de curso de pós-graduação lato sensu em Gestão 
Ambiental Turma 2 de 2016 do Campus Nova Venécia (processo nº 23159.001839/2019-05); (6) Relatório 

parcial do curso de aperfeiçoamento em Formação Docente em EaD do Cefor (processo nº 

23147.006562/2019-57); (7) Relatório parcial do curso de aperfeiçoamento em Design Educacional do 
Cefor (processo nº 23147.006564/2019-03); (8) Relatório final do curso de aperfeiçoamento em 

Tecnologias Digitais aplicadas à Educação do Cefor (processo nº 23147.006565/2019-73); (9) Oferta da 7ª 

Turma do curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia Elétrica com Ênfase em Sistemas Inteligentes 
Aplicados à Automação do Campus Vitória (processo nº 23148.006152/2019-19); (10) Informes. Dando 



 

 

início à reunião, André Romero informou aos membros que esta primeira reunião está sendo realizada por 
webconferência e não pode ser realizada presencialmente  devido à necessidade de reduzir a exposição dos 

nossos servidores ao risco, em prol da preservação da saúde coletiva diante da pandemia mundial do 

Covid-19. E disse que em outra oportunidade será realizada reunião presencial da CPPG. Em seguida, 

apresentou o ponto (1) que trata da renovação de membros da CPPG. Destacou que considerando o Art. 8º 
da Resolução do Conselho Superior nº 39/2015, de 05/10/2015, alterada pela Resolução do Conselho 

Superior nº 53/2017, o mandato dos membros representantes e de seus respectivos suplentes eleitos na 

CPPG, na Subcâmara de Pesquisa e na Subcâmara de Pós-Graduação será de 2 (dois) anos. Desta forma, 
informou que a PRPPG está atualizando a portaria de composição dos membros da CPPG e das 

Subcâmaras e que os gestores dos campi precisam enviar por e-mail as alterações de representações. 

Também disse que conforme o Art 5º e 6º da resolução supracitada será necessário realizar a eleição 

respectivamente de 2 titulares e 2 suplentes de gestores responsáveis pela Pesquisa para compor a 
Subcâmara de Pesquisa e 2 titulares e 2 suplentes de gestores responsáveis pela Pós-Graduação para 

compor a Subcâmara de Pós-Graduação. Em seguida, foi realizada uma consulta aos membros e foram 

eleitos como gestores responsáveis pela Pesquisa para compor a Subcâmara de Pesquisa o titular Waylson 
Zancanella Quartezani (Campus Montanha) e seu suplente Jadielson Lucas da Silva Antônio (Campus 

Aracruz), e o titular Kinglston Soares (Campus Vitória) e sua suplente Renata Mattos Simões (Campus 

Colatina); e foram eleitos como gestores responsáveis pela Pesquisa para compor a Subcâmara de Pós-
Graduação o titular Gilmar Luiz Vassoler (Campus Serra) e seu suplente Geovani Alipio Nascimento Silva 

(Campus Linhares), e a titular Márcia Regina Pereira Lima (Campus Vitória) e seu suplente Ediu Carlos 

Lopes Lemos (Campus Nova Venécia). Logo depois, André Romero falou sobre a necessidade de alterar a 

data da 7ª reunião do dia 23/10, pois no período de 21 a 23/10 será realizada a IV Jornada de Integração do 
Ifes de 2020 no Campus Santa Teresa. André Romero sugeriu que fosse antecipada para o dia 16/10. A 

proposta foi aprovada pela CPPG. Em seguida, também informou sobre a inviabilidade de serem 

realizadas reuniões da CPPG de forma “híbrida”, pois a sala de multiuso da Reitoria possui um 
computador e projetor, mas não está adaptada para reuniões desse tipo; ela não possui câmeras e 

microfones, o que impede a utilização para estabelecer a interlocução entre os participantes. Em seguida, 

Sávio Berilli solicitou que os representantes dos líderes de Grupos de Pesquisa de cada campus 
realizassem eleições entre seus pares para indicação de titular e suplente a fim de atualizar a composição 

da Subcâmara de Pesquisa do Ifes. Também apresentou a proposta de Calendário de reuniões da 

Subcâmara de Pesquisa para 2020 visando à apreciação dos editais Prodif e Picti 2020/2021. Foi realizada 

votação e, sem objeções, o calendário da SCP foi aprovado pela CPPG. Sávio Berilli solicitou que os 
membros da CPPG ficassem atentos às discussões que serão realizadas pela SCP e que as versões finais 

aprovadas são apresentadas à CPPG. Marcia Regina Pereira Lima solicitou que o calendário fosse 

disponibilizado no site do Ifes. Em seguida, foi apresentado o ponto (2) que trata da atualização da 
Orientação PRPPG 01/2017 sobre Sistema de Registro e Emissão de Certificados (SRC) dos eventos de 

Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes. Ediu Lemos disse desde 2014 tem solicitado à PROEX a melhoria da 

qualidade dos certificados que são emitidos pelo SRC, pois considera que o sistema não atende às 

particularidade das ações e que não consta nos certificados o histórico e nem a carga horária das 
disciplinas do curso de aperfeiçoamento. Andre Romero disse a gestão do Ifes tem se esforçado para 

aperfeiçoar o SIG para que este seja de fato implementado. Renata Gandra destacou que existem uma lista 

de funções para a equipe de execução do evento e falta orientação para a utilizarção do sistema e se 
colocou à disposição para orientações dos usuários, também disse que não foram realizados esforços no 

sentido de melhorar o SRC pois em breve o sistema não será mais utilizado e passarão a ser submetidos 

pelo Sistema Integrado de Gestão de Eventos (SIGEventos) para a sua versão mais recente, que contempla 
as funcionalidades demandadas pela instituição. Wanderson Romão sugeriu que fosse realizada a 

contratação de um profissional da área de programação para realizar alterações pontuais no SRC de forma 

rápida. Gilmar Vassoler disse que o SRC apesar de ter limitações atende de forma razoável ao campus 

Serra para o cadastramento de eventos, e também utilizam o sistema acadêmico para o cadastro e a 
certificação dos eventos. Também destacou que o SRC foi desenvolvido pela PROEX e que existem 

especificidades dos eventos e sugeriu que este assunto fosse levado para a reunião da CAEX que será 

realizada no dia de hoje no período da tarde, visto que está em sua pauta a discussão sobre as 
modificações da interface mais moderna do SRC mantendo a base de dados. Em seguida, Renata Gandra 

destacou que para atender à possibilidade de serem criados processos eletrônicos pelo Sipac foram 

realizadas pequenas modificações nesta normativa em seus artigos 3º, 4º e 5º. Larissa Haddad disse que 

uma função necessária que hoje não está disponível no SRC é a especificação de título do trabalho 
apresentado no evento e a especificação do nome do(s) aluno(s) orientado(s) em projetos. Pedro Leite 

disse que o cadastramento e a certificação de eventos da PRPPG continuam a ser realizados pelo SRC e 



 

 

que este sistema será descontinuado de forma gradativa e que sugestões de alteração do sistema SRC 
devem ser discutidos junto à PROEX. Sugeriu que os proponentes de eventos acessassem o SIGEventos, 

buscando se capacitar nesse sistema e que em caso de dúvidas entrassem em contato com a PRPPG. Após 

ampla discussão, foram definidas alterações no Art. 4º de modo que, após o cadastramento do evento, o 

processo deverá ser devolvido, eletronicamente, para a coordenadoria de lotação do proponente, 
solicitando ciência à Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação do campus. No Art. 5º, §1º, ficou definido 

que, após a realização do evento, o coordenador deverá acessar a página da PRPPG, fazer o download e 

preencher o Relatório de Avaliação Final do Evento que deve ser, então, incluído no processo eletrônico, 
assinado digitalmente pelo proponente e enviado para a Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação do campus 

solicitando anuência da PRPPG; e no §4º ficou definido que o Gestor de Pesquisa e Pós-Graduação será o 

responsável por arquivar o processo eletrônico no Sipac. Em seguida, foi realizada votação e a atualização 

da Orientação PRPPG 01/2017 foi aprovada desde que sejam realizadas as alterações supracitadas. Logo 
depois, foi apresentado o ponto (3) que se refere ao relatório final do curso de aperfeiçoamento em 

Educação e Ambiente do Cefor (Processo nº 23147.000054/2020-06). Pedro Leite apresentou o parecer do 

relator Luiz José Cruz Bezerra e destacou que o relator apontou que o relatório apresenta uma estrutura 
consistente contendo disciplinas que condizem com o proposto para a execução do curso. Disse que o 

corpo discente avaliou o curso e o corpo docente de forma positiva e que a evasão foi baixa, evidenciando 

interesse do público-alvo do curso. O relator apresentou parecer favorável para aprovação deste relatório 
final de curso. Em seguida foi realizada votação e este relatório final foi aprovado por unanimidade. Logo 

depois, foi apresentado o ponto (4) que trata do relatório final do curso de aperfeiçoamento em Inclusão e 

Educação Especial, modalidade presencial (turma 2019/1) do Cefor (processo nº 23147.006567/2019-19). 

Gilmar Vassoler apresentou o parecer do relator Wagner Caldas. Destacou que o relator apontou para a 
necessidade de serem realizadas modificações no relatório final, devido a algumas inconsistências. No 

texto sobre o processo seletivo está escrito que foram elaborados dois editais (Edital 20 e Edital 50), 

entretanto, falta esclarecer os quantitativos de vagas desses editais e os dados estatísticos no capítulo que 
trata da evasão. Disse que falta explicitar sobre as matrículas realizadas por editais e apontou para o 

elevado número de alunos evadido indicando que fossem analisadas as motivações dessas evasões e 

realizadas propostas de ações proativas. O relator emitiu parecer favorável para aprovação do relatório 
final deste curso, desde que sejam feitas as correções/alterações apontadas. Logo depois, foi realizada 

votação e a proposta do relator foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi apresentado o ponto (5) 

que se refere ao relatório final de curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Ambiental Turma 2 de 

2016 do Campus Nova Venécia. Pedro Leite apresentou o parecer do relator Wallisson da Silva Freitas. 
Disse que o relator destacou algumas adequações devem ser executadas para a aprovação definitiva deste 

relatório, a saber: a) No item II, explicar o motivo de serem oferecidas 40 vagas e ter 47 matriculados, b) 

No item IV, rever explicação sobre o motivo de poucos livros técnicos na biblioteca, c) No item III, 
descrever o processo de orientação, d) No item V, colocar o título completo “Descrição e avaliação de 

atividades e resultados pela Coordenação do curso”, e) No item VI, descrever as causas de evasão e outros 

regimes especiais, f) No item VII, evidenciar que se refere a “Desafios identificados” e que o item VIII se 

refere aos “Avanços alcançados”, g) No item IX, evidenciar que se refere ao “Resumo financeiro das 
receitas auferidas e das despesas realizadas”, h) No item X, apresentar ata de aprovação do Relatório e da 

prestação de contas pelo Colegiado do Curso. Ediu Lemos disse que não se aplica relatório de prestação 

de contas, uma vez que, não se teve cobrança de mensalidades, nem aporte de recursos para 
funcionamento do curso. Logo depois, foi realizada votação e esse relatório final de curso foi aprovado 

desde que sejam feitas as correções/alterações apontadas pelo relator. Em seguida, foi apresentado o ponto 

(6) que trata do relatório parcial do curso de aperfeiçoamento em Formação Docente em EaD do Cefor 
(processo nº 23147.006562/2019-57). Pedro Leite apresentou o parecer da relatora Renata Gomes de 

Jesus. Ele destacou que para a relatora este relatório parcial apresentado atende a todos os requisitos 

apontados pela legislação atual, mas fez recomendações que devem ser incorporadas ao relatório final, 

para a reoferta do curso, como: a) os editais publicados (inclusive para vagas remanescentes); b) a 
avaliação global do corpo docente, equipe de coordenação, estrutura física, outros envolvidos curso pelos 

discentes; c) a descrição e a avaliação de atividades e resultados pela Coordenação do curso; d) a ata de 

aprovação do Relatório e da prestação de contas pelo Colegiado do Curso. Disse que a relatora manifestou 
parecer favorável para aprovação do relatório parcial. Osmar Pianca questionou se realmente precisa de 

ser elaborado o relatório parcial. Pedro Leite destacou que se o campus pleitear nova turma para curso de 

oferta única é preciso apresentar o relatório parcial. Logo depois, foi realizada votação e o parecer da 

relatora foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi apresentado o ponto (7) que trata do relatório 
parcial do curso de aperfeiçoamento em Design Educacional do Cefor (processo nº 23147.006564/2019-

03). Pedro Leite apresentou o parecer da relatora Manuella Villar Amado. A relatora apontou que foram 



 

 

ofertadas 80 vagas, na modalidade a distância, com carga horaria total de 210 horas e que o curso 
encontra-se em andamento. Quanto ao processo seletivo, a relatora apontou que houve uma excelente 

procura pelo curso, o que demonstra alta demanda por formação continuada de profissionais da educação 

para atuarem na área de design educacional. Pedro Leite disse que a relatora destacou que o curso está 

alinhado com as perspectivas dos documentos oficiais brasileiros, como a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB). E que o curso utiliza o conceito de docência coletiva para o planejamento e 

construção dos materiais didáticos e das salas virtuais nas três disciplinas do curso, ressaltando que a 

docência coletiva contribui para a institucionalização da Educação a Distância (EaD) no Ifes, visto que os 
professores desempenham os papéis conteudistas, de formadores e tutores, realizando a mediação 

pedagógica. Pedro Leite disse que a relatora manifestou parecer favorável para que a CPPG aprove o 

relatório parcial deste curso de aperfeiçoamento, mas fez recomendações que devem ser incorporadas ao 

relatório final, para a reoferta do curso, como: realizar um questionário de avaliação do corpo docente, da 
equipe de coordenação e da estrutura física para os discentes do curso, conforme o ROD da Pós-

Graduação, e também que o curso seja oferecido pelo menos uma vez em cada semestre letivo, em virtude 

da alta demanda existente para esse tipo de formação. Pedro Leite destacou que conforme o Art. 63 do 
ROD da Pós-Graduação (Portaria nº 3083/2019), para fins de entrega do relatório final, considera-se o 

término do curso como o cumprimento das cargas horárias de atividades acadêmicas previstas no projeto e 

no regulamento do curso para cada turma ofertada. E caso haja solicitação de nova turma para curso em 
andamento, deverá constar da solicitação um relatório parcial do andamento dessa turma contendo as 

mesmas informações solicitadas no relatório final. Pedro Leite ressaltou que consta no Art. 42 do ROD da 

Pós-Graduação que os cursos de pós-graduação no Ifes poderão ser autorizados em duas formas de oferta: 

I. Oferta única: curso com entrada única, em que não há a obrigatoriedade de continuidade da oferta do 
curso em anos posteriores; II. Oferta regular: curso com entradas contínuas, podendo ser ofertado com 

intervalos de 6 a 18 meses. Elcio Lacerda questionou se realmente os relatórios parciais têm que passar 

pela CPPG. Pedro Leite explicou que os relatórios parciais podem ser apreciados nas reuniões da 
Subcâmara de Pós-Graduação e apenas está sendo discutido na CPPG porque pode ser encaixada na pauta 

desta reunião. Foi realizada votação e o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. Posteriormente, 

foi apresentado o ponto (8) que trata do relatório final do curso de aperfeiçoamento em Tecnologias 
Digitais aplicadas à Educação do Cefor. O relator Edilson Luiz do Nascimento indicou correções a fim de 

serem incorporadas para a reoferta do curso. No Tópico 1, disse que faltou informar na Identificação do 

Curso qual a área básica (do conhecimento), no Tópico 2 sugeriu que fosse inserido um breve lattes dos 

professores que entraram e que não apareceram no processo de concepção do curso. O relator também 
apontou que no Tópico 3 fosse realizada avaliação discente a medida que as disciplinas fossem encerradas 

e no Tópico 5 sugeriu serem inseridos gráficos entre ingressantes, concludentes, reprovados e evadidos. O 

relator manifestou parecer favorável para aprovação do relatório final deste curso de aperfeiçoamento, 
desde que sejam feitas as alterações apontadas. Foi realizada votação e o parecer do relator foi aprovado 

por unanimidade. Logo depois, foi apresentado o ponto (9) que trata da oferta da 7ª Turma do curso de 

pós-graduação lato sensu em Engenharia Elétrica com Ênfase em Sistemas Inteligentes Aplicados à 

Automação do Campus Vitória. O relator Daniel Cruz Cavalieri apresentou seu parecer destacando que o 
curso tem como principal justificativa a carência de profissionais com formação de pós-graduação na área 

de Engenharia Elétrica, principalmente com atuação na construção de soluções otimizadas para automação 

e controle de processos. Destacou a baixa evasão e a avaliação muito boa dos docentes deste curso. O 
relator elogiou quanto à organização do documento que corroboram a qualidade do curso ministrado, 

destacou que o projeto pedagógico do curso está muito bem escrito e atende ao proposto para um curso de 

pós-graduação lato sensu. Com objetivo de enriquecer o curso, o relator apenas sugeriu a inclusão de duas 
disciplinas (optativas): Sistemas Inteligentes e Tópicos Especiais em Aprendizado de Máquinas. Pedro 

Leite ressaltou que se refere à turma 2019/2 sendo um curso de oferta regular e atende ao Checklist da 

DPG pois a documentação está completa. Foi realizada votação e a nova oferta desse curso foi aprovada 

por unanimidade. Em seguida, Andre Romero também apresentou os seguintes informes (10): publicação 
da Resolução do Conselho Superior nº 59/2019 de 13/12/2019 que cria a modalidade de Programa de 

Estágio de Pós-Doutoral com ou sem concessão de bolsa de estudo no âmbito dos Programas de Pós-

Graduação stricto sensu do Ifes; da Portaria nº 3083, de 26/12/2019 que homologa o novo Regulamento 
da Organização Didática dos Cursos Pós-graduação de Formação Continuada e stricto sensu do Ifes; e da 

Portaria nº 151, de 21/01/2020 que aprova o fluxo de depósito de trabalhos de conclusão de curso no 

Repositório Institucional (RI) do Ifes. André Romero destacou que o RI do Ifes está funcionando e que as 

dúvidas sobre o assunto podem ser encaminhadas para o seu atual coordenador Marcelo Rocha Santos, 
pelo e-mail: marcelo.santos@ifes.edu.br. Também informou que será publicada a Portaria nº 470, de 

27/02/2020 que atualiza a composição da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), da Subcâmara de 

https://www.ifes.edu.br/images/stories/Res_CS_59_2019_-__Programa_de_Estágio_Pós-doutoral.pdf
mailto:marcelo.santos@ifes.edu.br


 

 

Pesquisa (SCP) e da Subcâmara de Pós-Graduação (SCPOS) e que em breve será publicada outra portaria 
com novas atualizações. Também informou sobre a realização do I Seminário de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos, realizado pelo CEP-Ifes em 09/03/2020, no auditório do Ifes - Campus Vitória e 

agradeceu ao coordenador Felipe Addum, à secretária Elizabeth Schneider Motta e aos membros do CEP 

pela iniciativa e dedicação ao evento. Informou que foram lançados em fevereiro de 2020 os editais do 
Programa Institucional de Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Picti) e do 

Programa Institucional de Difusão Científica (Prodif). Também informou que a Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf) abriu inscrições para servidores interessados em cursar o 
Doutorado Interinstitucional em Cognição e Linguagem, ofertado em parceria com o Ifes para o 1º 

Semestre/2020. São oferecidas 30 vagas distribuídas entre os campi e as inscrições vão até dia 20/03/2020. 

Disse que foi marcado para a presente data a realização de webconferência (às 14h) para os interessados 

em conhecer melhor o programa e tirar dúvidas com o coordenador, Carlos Eduardo Batista de Sousa. 
André Romero informou sobre o Edital PRPPG n° 10/2019 que se refere ao Programa Pesquisador de 

Produtividade (PPP), cujo objetivo é disponibilizar uma carga horária substancial para submissão em 

revistas de alto impacto e destacou que as submissões vão até dia 23/03/2020. Também informou que foi 
assinado o Termo de Cooperação nº 001/2020 entre Ifes/Sesa/Seger, cujo objetivo é a implantação de 

práticas que visam à sustentabilidade e à eficiência energética abrangendo as pesquisas de alunos de 

especialização do campus São Mateus no hospital do município, no entanto, disse que o secretário da 
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) sinalizou para a possibilidade de ofertar 

outras bolsas para alunos de especialização, devido à grande demanda nos hospitais públicos. André 

Romero destacou que os campi interessados nesta parceria deverão entrar em contato com a PRPPG. 

Informou que a IV Jornada de Integração do Ifes será realizada nos dias 21 a 23/10/2020, no Campus 
Santa Teresa, sendo que a comissão organizadora deste evento ficará sob responsabilidade da PROEX. 

Informou também que foi recentemente eleito como coordenador do Fórum de Dirigentes de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(FORPOG) e que isso oportunizará uma maior aproximação com o Conselho Nacional das Instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (Setec), além de possibilitar uma maior articulação entre o Fórum de Pró-Reitores de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Forpog) e o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-

graduação das IES Brasileiras (FOPROP), visando a levar as demandas da pesquisa e da pós-graduação 

dos Institutos Federais e considerando o itinerário formativo dos alunos dos IFs. Informou que serão 
lançados em breve editais pela Setec voltados para o apoio ao empreendedorismo inovador, novas 

tecnologias digitais, projetos envolvendo ações demandas pela indústria, entre outros, como oportunidade 

para os pesquisadores do Ifes. Em seguida, Sávio Berilli informou brevemente sobre as novas ferramentas 
do Sigpesq, destacando que desde o ano de 2019 a PRPPG vem realizando atualizações no Sigpesq 

visando à melhoria do sistema, com novas opções de preenchimento, apresentações gráficas e informações 

sobre os projetos de pesquisa dos pesquisadores desenvolvidos nos campi. Convidou aos membros para 

acessarem e completarem seus cadastros no sistema e disse que em outra ocasião fará apresentação das 
novas funcionalidades do Sigpesq. Nada mais tendo a tratar, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, 

André Romero da Silva, deu encerrada a reunião às 12h09min, da qual a secretária Renata Venturim 

Bernardino lavrou esta Ata, que, após aprovada, será assinada por todos os presentes.  
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