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ATA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 24 DE JULHO DE 2020 - CPPG 

Ata da 1ª Reunião Extraordinária da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, realizada no dia vinte e quatro 

do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta 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, Antônio Luiz 

Pinheiro, Dihego de Oliveira Azevedo, Ediu Carlos Lopes Lemos, Élcio das Graça Lacerda, Eros Silva 

Spalla, Geovani Alipio Nascimento Silva, Gilmar Luiz Vassoler, Aline Piovezan Entringer, Jadielson 

Lucas da Silva Antônio, Janio Glória de Oliveira, Luciano Menini, Jocélia Abreu Barcellos Vargas, Julio 

Cesar Nardi, Eduardo Rezende Galvão, Alex Sandro Silva Rodrigues, Márcia Regina Pereira Lima, 

Kinglston Soares, Willian Fernandes de Almeida, 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, Alextian Bartholomeu Liberato e Guilherme Gonçalves Coswosk, 

Representantes dos coordenadores de curso de pós-graduação stricto sensu, pertencentes à 

Subcâmara de Pós-Graduação, Ana Brígida Soares, José Roberto de Oliveira e Jardel da Costa 

Brozeguini, Representante dos Técnicos em Assuntos Educacionais/Pedagógicos, Conceição Regina 

Pinto de Oliveira, Representantes dos líderes de Grupos de Pesquisa Certificados pelo Ifes, Alexandre 

Fraga de Araújo, Fidelis Zanetti de Castro, Filicio Mulinari e Silva, Karine Silveira, Gustavo Haddad 

Souza Vieira 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 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, Representante do 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Ifes, Flávio Palhano Fernandes, e do convidado 

Heyder Vágner Ramos. Justificaram ausências os seguintes membros: Manuella Villar Amado, Helton 

Andrade Canhamaque, Marlinda Gomes Ferrari e Richard Allen de Alvarenga. O Pró-Reitor de Pesquisa e 

Pós-Graduação, André Romero da Silva, deu início à reunião e saudou aos membros presentes. Logo 

depois, apresentou a pauta da reunião, constituída dos seguintes: (1) Relatório de Gestão da PRPPG de 

2019; (2) Informes. Em seguida, André Romero antecipou a apresentação dos informes (2) destacando que 

será apreciado na próxima reunião do Colégio de Dirigentes do Ifes a distribuição entre os campi das 21 

vagas exclusivas para servidores do Ifes no curso de Mestrado Interinstitucional (Minter) em 

Administração do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM) da Ufes, prevista para 

janeiro de 2021, referente a uma parceria entre o Ifes e a Ufes [processo nº 23147.001947/2020-14]. 

Destacou que será utilizado na seleção deste Minter o Teste da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração (Anpad), pois este é adotado como critério de seleção em processos seletivos 

para programas de pós-graduação stricto sensu em Administração. Informou que os servidores do Ifes que 

têm interesse em participar do processo seletivo deste Minter em Administração devem ficar atentos aos 

prazos de inscrição do Teste Anpad, e que as próximas edições do teste da Anpad serão realizadas em 

setembro e novembro de 2020, sendo que, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a 

associação iniciou um projeto para implementar a versão online da prova para as próximas edições deste 

ano. André Romero frisou que a PRPPG está buscando também parcerias para ofertar aos servidores do 



 

Ifes um Dinter na área de Administração, mas falou das dificuldades por envolver negociações e 

disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas; e destacou que os membros da CPPG podem indicar 

possíveis parceiros para propor convênios com o Ifes. Pedro Leite informou que o Ifes está formalizando 

uma parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) para a oferta de vagas para servidores do Ifes 

no curso de Mestrado Profissional em Educação do Programa de Pós-Graduação em “Currículo, 

Linguagens e Inovações Pedagógicas” e que o projeto de convênio para a oferta deste Minter foi proposto 

por Ediu Carlos Lopes Lemos e será oferecido pelo campus Nova Venécia. José Roberto de 

Oliveira perguntou qual a vantagem para a instituição em promover e financiar a oferta de vagas em 

cursos stricto sensu para servidores do Ifes. André Romero destacou que se trata de uma qualilificação 

profissional que está prevista na política de capacitação dos servidores do Ifes para que o servidor possa 

prestar um serviço de melhor qualidade na instituição. Pedro Leite destacou que a oferta de cursos de pós-

graduação stricto sensu para os servidores do Ifes está relacionada à atividade fim da instituição, dento do 

tripé ensino, pesquisa e extensão, e que o Ifes almeja atingir a excelência em todos os níveis. Destacou que 

no caso de oferta de vagas para os cursos de Dinter e Minter está previsto no convênio firmado com a 

instituição parceira que o servidor poderá se afastar das atividades laborais por no máximo 1 ano, com o 

objetivo de conciliar o trabalho realizado pelo servidor em seu setor e a sua qualificação profissional. Em 

seguida, Ricardo Bodart ponderou que a razão de ser do Ifes, conforme a sua lei de origem, propõe que se 

direcione os esforços para as potencilidades e fragilidades, visando a formar arranjos locais e a 

interiorização. Este indagou como é possível articular o processo educacional de formação com a razão de 

existir do Ifes, e, como um servidor que tem contato com alguma instituição pode colaborar com a 

construção de uma parceria para ofertar de Minter e o Dinter. André Romero destacou que para a 

construção de uma parceria é preciso, incialmente, realizar uma pesquisa institucional que evidencie a 

demanda dos servidores pela qualificação proposta, e de justificar esta proposta de convênio, que precisa 

da aprovação dos Diretores Gerais dos campi do Ifes. Também disse que os programas stricto sensu do 

Ifes estão em sua grande maioria na região metropolitana, mas que estão sendo realizados esforços para 

oferecer turmas especiais no interior do estado, como ocorre no caso dos cursos do Propemm e da 

Agroecologia. Logo depois, André Romero apresentou as seguintes publicações: Portaria nº 1350, de 

10/07/2020, que atualiza a composição da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), da Subcâmara 

de Pesquisa (SCP) e da Subcâmara de Pós-Graduação (SCPOS); e a Portaria nº 1351, de 10/07/2020, que 

atualiza a composição da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA-Ifes). Informou que foram 

recredenciados tanto a CEUA-Ifes quanto o CEP-Ifes e agradeceu aos trabalhos realizados pela secretária 

destes colegiados, Elizabeth Schneider Motta, e pelos respectivos coordenadores: Sherrine Queiroz Fermo 

de Andrade e Felipe Addum. André Romero informou que foi renovada até julho de 2021 a assinatura da 

plataforma Stela Experta, um sistema que integra os dados dos Currículos Lattes de professores, técnicos 

administrativos e estudantes do Ifes, que está vinculada à plataforma Sucupira, o que possibilita aos 

coordenadores dos programas de pós-graduação acompanhar as produções dos pesquisadores e a evolução 

dos programas ao longo dos anos. Também informou que foi recebido o Ofício Circular nº 30/2020-

GAB/PR/CAPES que informa sobre os principais pontos discutidos e deliberados, voltados para os 

programas de pós-graduação, nas reuniões do Conselho Técnico Científico da Educação Superior (CTC) 

da Capes, durante a 196ª Reunião do CTC-ES, ocorrida no período de 22 a 26 de junho de 2020. André 

Romero informou que foi apresentada na Reunião Extraordinária do Fórum de Diretores de Pesquisa e 

Pós-Graduação do Ifes, realizada no dia 17/07/2020, por webconferência, uma proposta de minuta de 

protocolo de biossegurança sobre os procedimentos de pesquisa em laboratório e no campo em tempos de 

isolamento social, em virtude da Capes não ter sinalizado ainda nenhuma prorrogação de prazo para as 

defesas e devido à proximidade do fechamento da avaliação quadrienal pela Capes do que existe da 

produtividade dos programas do Ifes. Disse que está sendo realizada uma pesquisa nos campi a fim de 

obter um levantamento das demandas e utilização dos laboratórios pelos pesquisadores e que a minuta do 

protocolo de biossegurança nas atividades de pesquisa e de pós-graduação durante o período de pandemia 

será discutida na próxima reunião extraordinária do Fórum de Diretores de Pesquisa e Pós-Graduação do 

Ifes para ser finalizada e, posteriormente, também será apreciada na CPPG e depois no CEPE. André 

Romero agradeceu aos Diretores da PRPPG, Pedro Leite e Sávio Berilli, e aos Diretores de Pesquisa e 

Pós-Graduação dos campi pela condução dos trabalhos para a construção desta minuta de protocolo de 

biossegurança. André Romero informou que a PRPPG também está buscando ajudar os pesquisadores 

do Programa Pesquisador Produtividade do IFES (PPP) que estão com dificuldades em obter parceiros 

para trabalhar em cooperação, como o é o caso do prof. Adonai José Lacruz. Wanderson Romão perguntou 

sobre a atual gestão da Capes e sobre o impacto nas cotas de bolsas para a pesquisa. André Romero disse 

que o atual presidente da Capes, Sr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, está conduzindo a gestão sem muito 

diálogo com o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Ensino 



 

Superior Brasileiras (FOPROP) e que existe um movimento forte de redistribuição de bolsas definido por 

critérios meritocráticos. E que, além disso, tem ocorrido uma redução do número de bolsas da demanda 

social. Foi anunciando pela Portaria n° 34, de 9 de março de 2020, uma redução escalonada de bolsas, que 

foi acelerada por decisão do governo federal; isso fez com que o Propemm que tinha 13 bolsas em 2018 

passasse a ter 0 bolsas em 2020. André Romero afirmou que as cotas de bolsas do Propemm caíram numa 

situação de empréstimo, em que o retorno das bolsas só ocorreria se o programa passasse de nota 3 para 

nota 4, e tal situação havia sido divulgado em reunião realizada com o Coordenador Geral de 

Desenvolvimento Setorial e Institucional (CGSI/CAPES), Lucas Resende Salviano. André Romero 

destacou que essas medidas do governo podem levar o Ifes a ficar sem bolsas Capes, e que a retirada de 

bolsas de um programa pode levar ao fechamento de programas que dependem majoritariamente das 

bolsas Capes. Também disse que está cada vez mais difícil aprovar programas de pós-graduação no país 

devido a questões políticas envolvidas na atual gestão da Capes. Em seguida, André Romero apresentou o 

ponto (1) que trata do Relatório de Gestão da PRPPG de 2019. Frisou que trouxe este assunto para a pauta 

da CPPG para fomentar a discussão sobre as políticas institucionais voltadas para a pesquisa e a pós-

graduação no Ifes. Iniciou apresentando todos os servidores administrativos da PRPPG e os coordenadores 

do CEP-Ifes, da CEUA-Ifes e dos programas de fomento à pesquisa e à pós-graduação ligados à PRPPG. 

Em seguida, apresentou os programas de fomento, conforme a Resolução do Conselho Superior nº 2, de 

14 de março de 2016, a saber: Programa Institucional de Iniciação Científica, Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (Picti); Programa Institucional de Difusão Científica (Prodif); Programa 

Institucional de Intercâmbio e Cooperação em Pesquisa e Pós-graduação (Prointer); Programa 

Institucional de Apoio a Ciência (Prociência); e o Programa Institucional de Apoio à Pós-graduação Stricto 

Sensu (Propós), e também o Programa Pesquisador Produtividade do Ifes, regulamentado pela Resolução 

do Conselho Superior nº 10, de 31 de maio de 2019. Em seguida, destacou que houve um aumento de 

10,2% de 2018 para 2019 no orçamento destinado à PRPPG para investimentos institucionais em bolsas 

de iniciação científica e apresentou o número de bolsas ofertadas pelo Ifes, Fapes, Cnpq, Facitec e 

voluntários nos últimos 6 anos. Disse que foram submetidas 730 propostas submetidas aos editais Picti de 

2019, sendo 37% para a região metropolitana, 24% para o sul e 39% para o norte, em que as áreas das 

ciências agrárias, das engenharias e das ciências exatas foram as que mais se destacaram. Logo depois, 

informou sobre a distribuição de bolsas do programa Picti em 2019, sendo que foram destinadas 27,9% 

para a IC Jr, 60,6% para o Pibic e 11,5% para o Pibiti, com um total de 676 alunos de IC (280 bolsistas e 

396 voluntários). Ressaltou que no ano de 2019 o Ifes passou por um contingenciamento de gastos e de 

despesas devido à política econômica do governo federal, mas que foram mantidos investimentos no apoio 

à divulgação científica por meio do programa Prodif, oferecendo auxílio para publicações científicas (5%), 

para a versão e revisão de artigos científicos (7%) e para a apresentação de trabalhos em eventos técnico-

científicos (88%). André Romero informou que, sobre a captação de recursos em órgãos de fomento, 78% 

foram da Fapes e 22% do Cnpq. No que se refere ao número de projetos Institucionais, destacou que 

houve um aumento no quantitativo de projetos em um curto espaço de tempo e afirmou que o Ifes tem 

obtido resultados satisfatórios e significativos, considerando a história da pesquisa no instituto e o 

aumento de sua competitividade. No que se refere ao número de produtos acadêmicos disse que houve um 

aumento entre os anos de 2018 a 2019, sendo que estes produtos englobam artigos qualificados, 

publicações em livros, capítulos de livros e trabalhos em congressos. Ponderou que os índices 

institucionais dos últimos anos mostram que os pesquisadores do Ifes tem se esforçado e merecem elogios. 

Wanderson Romão pontuou que seria importante apresentar, entre os produtos institucionais do Ifes, os 

dados sobre a propriedade intelectual, as patentes, os cultivares e os softwares que estão sendo produzidos 

pelos pesquisadores do Ifes, evidenciando a conexão com as empresas, as incubadoras e a Agifes/Proex. 

Jose Roberto de Oliveira destacou que a Capes está cada vez mais valorizando a produção de patentes dos 

programas de pós-graduação. Afirmou que o depósito de patentes não é difícil de ser submetido e que isso 

precisa de ser desmitificado para aumentar o depósito de patentes do Ifes; e ressaltou que isso requer a 

interface entre a pesquisa e a extensão. Sávio Berilli destacou que está havendo uma mudança recente de 

direção no país com foco na produção de tecnologia e de patentes, e que o Ifes tem produzido este tipo de 

produto principalmente em virtude dos programas de pós-graduação profissionais. Também afirmou que a 

produção da propriedade intelectual pode ser desenvolvida no Ifes dentro da linha de trabalho do 

pesquisador, e que este precisa considerar que a publicação de artigo não pode anteceder ao depósito da 

patente para não invalidar este produto. Sávio Berilli disse que a Diretoria de Pesquisa da PRPPG tem 

buscado uma proximidade com a Agifes/Proex, pois entende que a produção de propriedade intelectual é 

um campo transitório entre a extensão e a pesquisa. Wanderson Romão reiterou a importância da 

propriedade intelectual para a instituição e a necessidade de se difundir uma cultura empreendedora entre 

os alunos do Ifes de modo que eles entendam que a sua inovação pode gerar direitos de propriedade 



 

intelectual. Geovani Alipio disse que realizou uma visita técnica na incubadora da Universidade de Viçosa 

e que eles podem ser um exemplo a ser seguido no que se refere a interligações das ações da pesquisa e 

inovação. Ricardo Bodart reiterou que os assuntos abordados nesta reunião envolvem a problemática da 

interiorização e da mudança de comportamento, em que as frentes de trabalho precisam estar voltadas para 

a cultura do empreendedorismo individual e institucional considerando as problemáticas locais. Gilmar 

Vassoler disse que no campus Serra foi criado o Núcleo de Inovação da Serra, que entre outras tem a 

finalidade de transformar os projetos de pesquisa e extensão em produtos ou serviços para o mercado, com 

o auxílio da Incubadora do Campus. E propõem-se a fazer com que os alunos sejam protagonistas das 

pesquisas nas quais participaram, incentivando a criação de produtos e empreendimentos, contudo 

destacou que é algo bastante desafiador incentivar essa cultura empreendedora, pois envolve a mudança de 

mentalidade dos próprios alunos. André Romero disse que é uma característica da nossa instituição 

vincular a pesquisa com a inovação e a pós-graduação e destacou que isto tem sido também discutido no 

Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica (FORPOG), que está ligado ao Conselho Nacional das Instituições da RFEPCT (CONIF), 

pois visam a traçar diretrizes na rede federal e gerar políticas públicas. Em seguida, André Romero 

apresentou o índice de produtividade PUBD por campus e destacou que, institucionalmente, foram obtidos 

bons resultados, mas relacionou com o RAP vinculado à carga horária dos docentes para tentar verificar se 

houve influência e se colocou à disposição para discutir particularmente com cada campus sobre os 

resultados obtidos. André Romero apontou que em 2019 a pós-graduação do Ifes possuía 11 programas 

stricto sensu, 28 cursos lato sensu e 8 cursos de aperfeiçoamento. Destacou que a PRPPG tem se 

empenhado em promover a descentralização e o fortalecimento dos programas de pós-graduação 

existentes. Márcia Regina Pereira pontuou que permeiam a esta discussão a disponibilização de carga 

horária e de mobilidade docente e que isso requer uma política institucional com esforços conjuntos entre 

as pró-reitorias para efetivar essa descentralização e facilitar o trabalho em rede no Ifes. Pedro Leite 

destacou que muitos campi não estão preparados para fazer a liberação do quadriênio e não realizam o 

planejamento de demanda de ensino de forma adequada. Frisou que é fundamental os Diretores de 

Pesquisa e Pós-Graduação estabelecerem diálogo com o Diretor de Ensino e a Direção Geral do seu 

campus para que, em conjunto, possam se alinhar e implementar essa estrutura de planejamento de 

demanda, e depois conversar com a PRPPG sobre planejamento da pós-graduação do campus. Em 

seguida, dando sequência à apresentação do Relatório de Gestão de 2019, André Romero mostrou que nos 

últimos 10 anos houve um grande avanço na oferta de programas de pós-graduação stricto sensu do Ifes, 

em comparação com outros Ifs ou universidades do país; sendo que em 2019 o Ifes passou a oferecer 11 

programas da pós-graduação nas seguintes áreas: Agroecologia, Computação Aplicada, Educação em 

Ciências e Matemática, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Metalúrgica e de Materiais, 

Ensino de Humanidades, Ensino de Física, Tecnologias Sustentáveis, Letras, Química e Educação 

Profissional e Tecnológica. Sobre as matrículas de 2019, foram 2665 alunos matriculados, sendo 14% nos 

cursos de aperfeiçoamento presenciais, 27% nos cursos de especialização, 19% nos cursos de 

especialização EaD, 17% nos cursos de aperfeiçoamento EaD, e 23% nos cursos de Mestrado. André 

Romero destacou que, apesar do aumento nas matrículas na pós-graduação, houve uma queda significativa 

nas matriculas em cursos de especialização EaD em 2019 devido à redução de autorizações de ofertas 

destes cursos. Destacou que em 2019 foram oferecidas 1888 vagas nos cursos de pós-graduação e 1783 

foram ocupadas, mas frisou que as vagas ociosas podem ser ocupadas por meio de processo seletivo 

simplificado. Jose Roberto de Oliveira pontuou que antes de serem criados novos programas de pós-

graduação no campus seria importante que fosse levado em consideração que eles não concorram com 

outros programas já existentes no campus e, além disso, que a infraestrutura e suporte administrativo do 

campus precisa de acompanhar o crescimento dos cursos de pós-graduação oferecidos no campus. Logo 

depois, André Romero apresentou os valores investidos no Propós informando que foram destinados aos 

programas stricto sensu apenas 5 mil reais no ano de 2019 devido ao contingenciamento de recursos, mas 

que foram acrescentados em torno de 10 mil reais a estes recursos para serem descentralizados a cinco 

programas que solicitaram em 2020. No que se refere ao número de egressos e evasão nos cursos de 

stricto sensu do Ifes, informou que houve um aumento de concluintes, mas que o aumento do número de 

programas reflete no aumento do número de evasão; contudo disse que a PRPPG está acompanhando e 

auxiliando os programas para avaliar as causas da evasão. André Romero apontou que o número de 

projetos avaliados pelo CEP-Ifes e pela CEUA-Ifes é crescente nos últimos três anos, evidenciando que as 

pesquisas científicas no Ifes têm aumentado de modo significativo. Também apresentou as revistas 

científicas do Ifes: Educação Profissional e Tecnológica em Revista, Revista Eletrônica Debates em 

Educação Científica e Tecnológica, Revista Eletrônica Sala de Aula em Foco, Revista Rumos da História e 

Revista Ifes Ciência. Destacou que todas possuem o DOI, mas que apenas a Revista Ifes Ciência está sob 

https://ifes.edu.br/cursos/pos-graduacao/mestrado-em-agroecologia
https://ifes.edu.br/cursos/pos-graduacao/mestrado-em-computacao-aplicada
https://ifes.edu.br/cursos/pos-graduacao/mestrado-em-educacao-em-ciencias-e-matematica
https://ifes.edu.br/cursos/pos-graduacao/mestrado-em-educacao-em-ciencias-e-matematica
https://ifes.edu.br/cursos/pos-graduacao/mestrado-em-engenharia-de-controle-e-automacao
https://ifes.edu.br/cursos/pos-graduacao/mestrado-em-engenharia-metalurgica-e-de-materiais
https://ifes.edu.br/cursos/pos-graduacao/mestrado-em-ensino-de-humanidades
https://ifes.edu.br/cursos/pos-graduacao/mestrado-em-tecnologias-sustentaveis
https://ifes.edu.br/cursos/pos-graduacao/mestrado-profissional-em-letras
https://ifes.edu.br/cursos/pos-graduacao/mestrado-profissional-em-quimica
https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ric
https://ojs.ifes.edu.br/index.php/ric


 

a responsabilidade da PRPPG. Informou que esta revista tem caráter multidisciplinar, com periodicidade 

semestral, de submissão gratuita, de fluxo contínuo e que no ano de 2019 foram contempladas artigos de 

pesquisadores externos, de pesquisadores dos campi interior e dos campi da região metropolitana. Sobre o 

Programa Pesquisador de Produtividade (PPP), André Romero apontou que foram aprovados 27 projetos, 

sendo 26% da região norte, 30% da região sul e 44% da região metropolitana, com destaque para área das 

Ciências Agrárias (41%) e das Ciências Exatas e da Terra (29%). No que se refere às modalidades 

solicitadas no PPP, 15% estavam vinculados ao PQ-1, 26%, ao PQ-2 e 59%, ao PQ-3. Após encerrar a 

apresentação do Relatório de Gestão da PRPPG de 2019, André Romero ressaltou que a equipe da PRPPG 

está à disposição para realizar a apresentação deste relatório nos campi e para receber demandas, 

sugestões e críticas. Logo depois, Sávio informou que em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19) o 

campus Santa Teresa não sediará a IV Jornada de Integração do Ifes e que o evento este ano foi 

reformulado e acontecerá totalmente online entre os dias 19 e 23 de outubro. E que foram realizadas 

modificações na forma de apresentação, de modo que os trabalhos serão apresentados em salas online de 

forma síncrona e que até o final do mês de setembro os interessados deverão postar seu trabalho em power 

point ou pôster no Sigpesq, mas que em breve serão divulgadas orientações no site do Ifes. Informou que 

este ano o evento estará sob a organização da Proex, com a coordenação do servidor Célio Proliciano 

Maioli do campus Serra, junto com ACS da Reitoria. Nada mais tendo a tratar, o Pró-Reitor de Pesquisa e 

Pós-Graduação do Ifes, André Romero da Silva, deu encerrada a reunião às 12h10min, da qual a secretária 

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