
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-264 – Vitória – ES 

27 3357-7530 

CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

ATA 2a REUNIÃO - 17 DE  ABRIL DE 2020 - CPPG 

Ata da 2ª reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, realizada no dia dezessete do mês de abril de 

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

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, Lilian Gabriella Batista Gonçalves de Freitas, 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, Jocelia Abreu Barcellos Vargas, Julio Cesar Nardi, Marlinda Gomes Ferrari, 

Larissa Haddad Souza Vieira, Eduardo Rezende Galvão, Márcia Gonçalves de Oliveira, Márcia Regina 

Pereira Lima, Kinglston Soares, Richard Allen de Alvarenga, Willian Fernandes de Almeida, Thiago 
Mello Dos Reis, 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, Representantes dos coordenadores de 

curso de pós-graduação stricto sensu, pertencentes à Subcâmara de Pós-Graduação, Luciano Menini  

e Jardel da Costa Brozeguini, Representante dos estudantes dos cursos de pós-graduação lato sensu do 

Ifes, Roberta Mendes Leoncio Teodoro, Representante dos estudantes dos cursos de pós-graduação 

stricto sensu do Ifes, Jaqueline Polezi Mazini, Representante dos Técnico em Assuntos 

Educacionais/Pedagógicos, Helton Andrade Canhamaque, Representantes dos líderes de Grupos de 

Pesquisa Certificados pelo Ifes, Atanásio Alves do Amaral, Gustavo Haddad Souza Vieira, Marcelo 
Giordani Minozzo 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 da Comissão 

Permanente de Ações Afirmativas na Pós-Graduação do Ifes, Renata Gandra de Melo, 

Representantes do Fórum de Assistência Estudantil do Ifes, Ricardo Bodart de Andrade e Vanessa 
Santos Giraldeli, 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 dos convidados Ana Brígida Soares, Aparecida de Fátima 
Madella de Oliveira, Cíntia Tavares do Carmo, Daniela da Gama e Silva Volpe Moreira de Moraes, 

Manuella Villar Amado, Maria Alice Veiga Ferreira de Souza, Rossanna dos Santos Santana Rubim, 

Sidnei Quezada Meireles Leite, Silvia Fernandes Rocha e Thalmo de Paiva Coelho Junior. Justificou 
ausência a seguinte membro: Deise Menezes Santos. O Diretor de Pós-Graduação da PRPPG, Pedro Leite 

Barbieri, agradeceu a presença de todos os presentes e informou que conduzirá esta reunião devido à 

participação do presidente da CPPG na reunião do Colégio de Dirigentes iniciada às 9 horas. Dando início 

à reunião, Pedro Leite Barbieri apresentou a pauta da reunião, constituída dos seguintes: (1) Oferta regular 
em 2020/2 para o curso de pós-graduação lato sensu em Educação e Divulgação em Ciências (EDIV) – 

Campus Vila Velha – Processo nº 23187.000253/2020-05, (2) Proposta de nova edição do curso de pós-

graduação lato sensu Práticas Pedagógicas para Professores em EaD – Cefor – Processo nº 
23147.001713/2020-27, (3) Proposta de oferta do curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia de 

Produção com ênfase em Tecnologias de Decisão – Campus Cariacica – Processo nº 23152.000318/2020-

97, (4) Adoção de APA ou ABNT em trabalhos da pós-graduação do Ifes, (5) Considerações acerca das 



 

aulas à distância nos cursos de pós-graduação do Ifes, em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), e 
(6) Informes. Em seguida, Pedro Leite apresentou o ponto (1) que trata da oferta regular em 2020/2 para o 

curso de pós-graduação lato sensu em Educação e Divulgação em Ciências (EDIV) do Campus Vila Velha 

e solicitou que a relatora Márcia Gonçalves de Oliveira apresentasse o seu parecer. Esta destacou que o 

projeto deste curso tem mérito pedagógico e científico e está adequado à proposta de desenvolvimento e 
divulgação científica. Apontou que o curso apresenta grande relevância social, contribui para a formação 

profissional e científica do estudante e para a formação de professores pesquisadores e recomendou a 

oferta desse curso para professores em outros campi do Ifes. Apresentou algumas sugestões de 
modificação como explicitar na descrição do curso como será tratado o atendimento aos estudantes 

portadores de necessidades específicas, tanto no processo seletivo quanto na execução do curso. Dentro da 

proposta do curso também destacou a importância de considerar a cessão de direitos de voz, imagem e 

produções e sugeriu a apresentação de um termo de cessão desses itens a ser entregue no ato de matrícula. 
A relatora também apresentou as seguintes recomendações: a) que a avaliação inclua a 

produção/publicação científica dos alunos em veículos de publicação científica ou em eventos organizados 

pelo próprio curso e que o curso gere produtos publicações científicas de seus alunos, pois professores, 
orientadores e alunos devem ser colaboradores na divulgação científica; b) Verificar a possibilidade de 

mudar os nomes das disciplinas Professor pesquisador I, II e III, pois não parecem nomes de disciplinas; 

c) Na página 141 do projeto, apresentar os instrumentos de avaliação do curso; d) Considerar que o 
número de oferta de vagas deve ser um pouco maior que o número de matrículas previstas, considerando a 

faixa de evasão. Por fim, a relatora manifestou parecer favorável para que a CPPG aprove a nova oferta 

deste curso, desde que sejam feitas as correções/alterações apontadas. Em seguida, a coordenadora do 

curso Manuella Amado agradeceu à relatora pelas considerações apontadas e reconheceu que faltou 
registrar tudo o que o curso vem realizando. Ela destacou que buscam trabalhar de forma interdisciplinar e 

visitam espaços museais, feiras de ciências, entre outros, que ocorre dentro de eventos, vinculados ao 

curso, que promovem a divulgação científica. Disse que os alunos tem acesso ao processo de produção e 
mediação nesses espaços culturais, e este ano será publicado um livro como um veículo de divulgação dos 

trabalhos científicos dos alunos, cuja proposta é a formação de professores, e que esta edição visa a 

mostrar que o professor é um pesquisador da própria prática. Manuella Amado destacou que a experiência 
com as três ofertas anteriores fez a coordenação repensar essa 4ª oferta do curso e verificou que muitos 

alunos são professores que necessitam de desenvolver habilidades acadêmicas e ter maior contato com 

pesquisa. Devido a essa nova concepção que foi construída coletivamente ao longo dos últimos anos, 

Manuella Amado destacou que foram realizadas algumas mudanças na grade curricular, como a inclusão 
dos nomes das disciplinas Professor pesquisador I, II e III. Destacou que são oferecidas 25 vagas deste a 

primeira oferta do curso devido à capacidade física do campus e ao limite de carga horária dos docentes, 

que não comportaria ampliação de vagas. Manuella Amado informou que deixará mais claro no projeto do 
curso a questão de permanência dos estudantes portadores de necessidades específicas, pois entende não 

ser papel apenas do Napne. Flávio Palhano Fernandes e Gabriel Carvalho reforçaram que no PPC é 

necessário relacionar o assunto à questão de política de ações afirmativas institucionais. Após discussões, 

Pedro Leite apresentou o Checklist elaborado pela Diretoria de Pós-Graduação da PRPPG e informou que 
faltam ser apresentados itens como: a equiparação de atividades no item estágio, detalhar informações 

sobre corpo docente, os critérios para avaliação do corpo docente, os critérios para defesa de Trabalho de 

Conclusão e o prazo máximo, a partir da data finalização disciplinas, para apresentar Trabalho de 
Conclusão. Manuella Amado destacou que serão atendidas todas os itens solicitados no Checklist. Pedro 

Leite colocou em votação e com apenas 1 abstenção a proposta foi aprovada desde que sejam atendidas as 

correções solicitadas no Checklist e considerados os ajustes pertinentes sugeridos pela relatora. Em 
seguida, foi apresentado o ponto (2) que trata da proposta de nova edição do curso de pós-graduação lato 

sensu em Práticas Pedagógicas para Professores – EaD do Cefor. Pedro Leite justificou a ausência do 

relator Luiz José Cruz Bezerra e apresentou o seu parecer. Destacou que o relator apontou a seguinte 

incongruência nas informações entre o PPC e o Regulamento do Curso: por se tratar de um curso 
totalmente em Ead, na descrição geral da carga horária, não deveria constar uma carga horária total de 

disciplinas obrigatórias presencial de 48 horas. Pedro Leite informou que o relator manifestou parecer 

favorável para que a CPPG aprove este relatório final do curso, desde que seja feita a correção apontada. 
Logo depois, Pedro Leite apresentou o Checklist elaborado pela Diretoria de Pós-Graduação da PRPPG e 

informou que a coordenação desse curso necessita confirmar se será de oferta única ou oferta regular, 

apresentar os polos na identificação do curso (no caso de curso a distância), apresentar os critérios para 

credenciamento docentes servidores do Ifes e de docentes que são profissionais externos ao Ifes, 
apresentar o quórum deliberativo nas reuniões do Colegiado do Curso, corrigir o período término para 

“agosto/2021”, informar se todas as matrículas serão realizadas pelo Cefor, e apresentar as ações 



 

afirmativas. Pedro Leite colocou em votação a proposta e com apenas 2 abstenção a proposta foi aprovada 
desde que sejam atendidas as correções solicitadas no parecer do relator e no Checklist. Em seguida, 

apresentou o ponto (3) que trata da proposta de oferta do curso de pós-graduação lato sensu em 

Engenharia de Produção com ênfase em Tecnologias de Decisão do Campus Cariacica. Pedro Leite 

agradeceu ao relator Thalmo de Paiva por ter aceitado ao convite e pela presteza em elaborar o parecer 
desta proposta. O relator parabenizou pela iniciativa do campus em ofertar este curso que tem oferta 

regular, na modalidade semipresencial. Destacou o histórico de ofertas de turmas do curso de graduação 

em Engenharia de Produção bem sucedidas nesse campus, cujo êxito tem sido comprovado pelo ENADE. 
Apontou que o corpo docente é qualificado na área, que se trata de uma proposta pertinente e coesa e que 

todos os documentos apresentados estão adequados à proposta. Thalmo de Paiva ressaltou que a 

Tecnologias de Decisão é uma área muito pertinente e atual e apenas sugeriu que fosse verificado se 

haverá a necessidade dos habilitados nessa pós-graduação lato sensu registrarem junto ao CREA. Logo 
depois, manifestou parecer favorável para que a CPPG do Ifes aprove a proposta. A coordenadora do curso 

Daniela Moraes agradeceu ao relator pelas considerações e disse que o trabalho que vem sendo 

concretizado no campus lhes permitem vislumbrar a oferta de um curso stricto sensu na área. Thiago de 
Mello manifestou interesse em estabelecer parcerias profissionais com a coordenação desse curso, pois 

trabalha com a tomada de decisão na área rural no campus Centro-Serrano e acredita que o curso tenha 

potencial de atingir profissionais de diversas áreas. Daniela Moraes disse que existe o interesse em se 
estabelecer parcerias, e destacou que o curso tem aplicação de ferramentas de apoio à decisão e utiliza 

metodologia qualitativa e quantitativa. Logo depois, Pedro Leite apresentou o Checklist elaborado pela 

Diretoria de Pós-Graduação da PRPPG e apontou que essa proposta precisa de incluir as informações para 

o componente “Trabalho Final de Curso” e os critérios para ser coordenador. Pedro Leite colocou em 
votação a proposta e foi aprovada por unanimidade a oferta desse curso, desde que sejam incluídas as 

informações solicitadas no Checklist. Posteriormente, foi apresentado o ponto (4) que trata da adoção de 

APA ou ABNT em trabalhos da pós-graduação do Ifes. Pedro Leite informou que este ponto de pauta 
partiu da solicitação da profª Maria Alice Veiga para esclarecimentos quanto ao uso da ABNT em 

trabalhos da pós-graduação do Ifes. Pedro Leite informou que a convidada para expor sobre o assunto foi 

a representante do Fórum de Bibliotecários do Ifes (FBI), Rossanna Rubim. Esta informou que o Ifes 
adota, de forma ampla, as normas do Comitê Brasileiro de Informação e Documentação (CB14) da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, para apresentação dos trabalhos acadêmicos a serem 

apresentados em cumprimento a atividades desenvolvidas pelo seu corpo discente. E que as normas mais 

mencionadas/conhecidas aplicáveis a trabalhos de todas as áreas do conhecimento, são: NBR 14724:2011 
– substitui a edição de 2005 e especifica os princípios gerais para elaboração de trabalhos acadêmicos 

(teses, dissertações e outros), visando sua apresentação à instituição (banca, comissão examinadora de 

professores, especialistas designados e/ou outros), baseada em outras normas do CB14 e também na 
AACR (Código de Catalogação Anglo-Americano);  NBR 6023:2018 – que cancela e substitui a edição de 

2003, discorre sobre referências documentais (elementos, convenções de transcrição, orientações e 

preparação de compilação de referências); NBR 10520:2002 – que substitui a edição de 2001, baseada na 

ISO 690:1987 e discorre sobre a apresentação de citações em documentos. Rossanna Rubim destacou que 
há uma concepção equivocada de que as normas estão mudando constantemente, mas disse que o que 

ocorre são atualizações nos manuais de estilos que o Ifes utiliza. A atualização de tais manuais não se dá 

apenas por força da publicação de novas normas, mas com vistas a revisões no mérito da forma e do 
conteúdo diretamente relacionado a questões metodológicas. Destacou que em vários campi são 

realizadas, regularmente, ações educacionais e de orientação de correta aplicação das normas mencionadas 

(minicursos, oficinas, colaboração com as disciplinas de metodologia), tanto para alunas(os) quanto para 
servidoras(es) interessadas(os). Rossanna Rubim destacou que há aproximadamente 5 anos, o Fórum de 

Bibliotecários tem se empenhado para que a comunidade acadêmica do Ifes tenha acesso pleno às normas 

da ABNT, por meio da assinatura de bases de dados especializadas, via Reitoria. Informou que, 

atualmente, está disponível a Target Gedweb, que permite também impressão/salvamento das normas 
(https://www.gedweb.com.br/ifes/). Destacou que a Associação Americana de Psicologia (APA) é uma 

opção para os programas de cursos de pós-graduação que disponibiliza manual de estilos para publicação 

de artigos que não é uma norma, visto que a associação não se constitui em foro de normalização nacional. 
Rossanna Rubim frisou que existem outros estilos, não normas, que não são estranhos ao meio nacional, 

mas que se diferenciam de acordo com a área de conhecimento e concentração. Disse que, no Brasil, 

alguns programas de pós-graduação stricto sensu adotam, opcionalmente, o estilo para referências e 

citações da APA (mais uma opção), mas predominam as normas de apresentação do texto definidos pela 
ABNT. Destacou que, no decorrer de vários anos, bibliotecárias(os) e professoras(os) de metodologia têm 

trabalhado em conjunto para criar, e manter continuamente atualizados, manuais de orientação ao usuário 

https://www.gedweb.com.br/ifes/


 

para adequação dos trabalhos acadêmicos às normas do CB-14 e atualmente no Ifes estão disponíveis as 
edições de 2017. Rossanna Rubim apontou que o FBI tem se deparado com diferentes demandas como a 

mudança da prática de recebimento de produtos e artigos, como fase final para que o aluno possa colar 

grau, e a consideração dos metadados para conferir validade no depósito no repositório institucional. 

Destacou que o FBI entende que há demanda pontual em relação ao uso do estilo APA e que ela não se 
aplica, ainda, à realidade do Ifes, que exige das(os) alunas(os) produção local, apenas; e que seria 

diferente se o programa, em seu cerne, fosse internacional. Frisou que o uso das normas da ABNT, em sua 

totalidade, embora não seja muitas vezes agradável e de fácil trânsito entre os usuários, é pacificado no 
ambiente acadêmico nacional, da graduação à pós-graduação. Disse que o FBI propõe-se a realizar 

levantamento de normas/estilos comumente utilizados no decorrer da elaboração dos trabalhos dos cursos 

de Pós-Graduação do Ifes, prioritariamente os stricto sensu, executando abordagem direta ao público deste 

segmento, e, com isso, elementos poderiam ser reunidos para qualquer tomada de decisão em relação à 
adoção de normas e/ou estilos diferenciados no Instituto. Em seguida, o convidado Sidnei Quezada, 

representante do Program Educimat, agradeceu ao trabalho realizado pelo FBI e ressaltou que demanda 

pela inclusão do uso da APA no Ifes para os cursos de pós-graduação stricto sensu objetiva à 
internacionalização e à publicação internacional para a melhoria do Qualis dos programas de pós-

graduação do Ifes. Sidnei Quezada disse que a APA é uma referência mundial nas revistas internacionais 

no que se refere à estrutura de texto e às referências bibliográficas em muitos países. E sugeriu que a 
CPPG encaminhasse para a criação de uma comissão envolvendo representantes dos cursos de pós-

graduação para verificar a viabilidade de utilização da norma APA como flexibilização para os programas 

de pós-graduação stricto sensu. A convidada Maria Alice Veiga agradeceu à Rossanna Rubim pelos 

esclarecimentos e ratificou a colocação de Sidnei Quezada quando a necessidade dessa flexibilização, 
primando por um olhar mais amplo e alinhado com o que está sendo realizado no exterior para estabelecer 

possíveis parcerias internacionais. Destacou que há muitas universidades no Brasil que utilizam essa 

flexibilização e que o Ifes precisa estar em sintonia com a maioria dos países, no que diz respeito às 
normas de citações e referências, para se inserir no modus operandi internacional. Márcia Regina destacou 

a necessidade de incluir na comissão sugerida os profissionais de diferentes áreas, pois disse que nem 

todas as áreas utilizam a APA, e também incluir a discussão sobre os formatos dos TFC. Após ampla 
discussão, ficou definido que será constituída uma comissão sob a presidência da profª Maria Alice Veiga 

e esta comissão fará um estudo sobre as normativas existentes no Ifes e irá elaborar uma minuta da 

orientação normativa para definir sobre o assunto. O Diretor de Pós-Graduação, Pedro Leite solicitou que 

os nomes dos interessados e representantes indicados para compor esta comissão deverão ser enviados 
para seu e-mail, até o dia 24/04/2020 e, posteriormente, solicitar a portaria de designação. Em seguida, 

Pedro Leite apresentou o ponto (5) que trata de considerações acerca das aulas à distância nos cursos de 

pós-graduação do Ifes, em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19). Pedro Leite informou que 
enviou um e-mail no dia 06/04/2020, aos Diretores de Pós-Graduação e Coordenadores de cursos de pós-

graduação, no qual orientou sobre o uso de ferramentas digitais, para fins de atividades de pesquisa, e 

algumas portarias e documentos divulgados pela CAPES e demais órgãos vinculados ao MEC que dispõe 

sobre a substituição das aulas presenciais “por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 
comunicação”. Destacou que o entendimento da PRPPG é que as atividades letivas (aulas) da pós-

graduação possam ocorrer de modo não presencial, obedecendo às designações da CAPES, às 

metodologias já utilizadas pelos cursos, tratando os alunos de forma igualitária e de forma que os 
colegiados dos programas e cursos possam definir por esta opção. Após discussões, Pedro Leite disse que 

os colegiados dos programas de pós-graduação tem autonomia para decidir, mas precisam fazer a consulta 

junto com os alunos e demais setores de seus campi, bem como verificar junto ao Cefor, sobre o interesse 
e as condições para a oferta de disciplinas esparsas a distância, no caso daqueles cursos que são da 

modalidade presencial, e solicitou que os programas informassem às chefias imediatas e também à 

Diretoria de Pós-Graduação da PRPPG se vão oferecer atividades online ou se vão suspender as aulas. 

Após ampla discussão, Pedro Leite ressaltou que no caso de alunos que estejam impossibilitados de 
cumprirem as aulas a distância por falta de condições de acesso, caberá ao programa criar formas de 

reposição para estes alunos após o retorno das aulas presenciais, pois o aluno não pode ser prejudicado 

durante esse período de pandemia da Covid-19. Em seguida, Pedro Leite apresentou os informes (6), 
constituídas das seguintes publicações: Portaria nº 723, de 25/03/2020, que atualiza a composição da 

Comissão de Ética no Uso de Animais do Ifes (CEUA-Ifes), Portaria nº 751, de 31/03/2020, que designa o 

prof. Thalles Ramon Rosa como responsável pela Coordenação do Programa Institucional de Apoio à Pós-

graduação Stricto Sensu (Propós), Portaria nº 753, de 31/03/2020 que designa o prof. Thalles Ramon Rosa 
como responsável pela Coordenação do Programa Institucional de Intercâmbio e Cooperação em Pesquisa 

e Pós-graduação (Prointer), Portaria nº 790, de 02/04/2020, que atualiza a composição da Câmara de 

https://gedoc.ifes.edu.br/documento/CC9AD1C85F587D2220FF406E9A742631?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/CC9AD1C85F587D2220FF406E9A742631?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/E9D010719088C0794DE138A5B7E2D3F7?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/E9D010719088C0794DE138A5B7E2D3F7?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/E9D010719088C0794DE138A5B7E2D3F7?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/A38E28509B0189DACEBDDD1E48DC3284?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/A38E28509B0189DACEBDDD1E48DC3284?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/A38E28509B0189DACEBDDD1E48DC3284?inline
https://webmail.ifes.edu.br/owa/redir.aspx?C=cfV3LDYkhFWDbLz1qV1vI16SVMka_9H6enS3H54DG1YRSsst4tfXCA..&URL=https%3a%2f%2fgedoc.ifes.edu.br%3a443%2fdocumento%2fDC08471EE777A495CADA78CC4B94F1B1


 

Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) e de suas subcâmaras (SCP e SCPOS) e a Portaria nº 800, de 
06/04/2020, que atualiza a composição do Comitê de Ética em Pesquisa , de Seres Humanos, do Ifes 

(CEP-Ifes). Em seguida, Sávio Berilli informou que foi enviado um e-mail, no dia 14/04/2020, aos 

Diretores de Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes o Memorando Circular nº 001-2020-DP-PRPPG-Ifes que 

se refere às novas diretrizes planejamento estratégico da pesquisa institucional do Ifes e prorroga o prazo 
de entrega dos trabalhos desenvolvidos pelos Diretores de Pesquisa dos Campi para até o dia 30 de 

outubro de 2020 e se colocou à disposição para possíveis dúvidas. Também informou que no que se refere 

à prestação de contas dos projetos de iniciação científica, durante a suspensão das atividades letivas 
presenciais em função da pandemia da Covid-19, os pesquisadores devem relatar todos os prejuízos aos 

projetos ocorridos nesse período, para que fique documentado no relatório final essas ocorrências. Nada 

mais tendo a tratar, o Diretor de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pedro Leite 

Barbieri, deu encerrada a reunião às 12h07min, da qual a secretária Renata Venturim Bernardino lavrou 
esta Ata, que, após aprovada, será assinada por todos os presentes.  
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ADRIANE BERNARDO DE OLIVEIRA MOREIRA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

VNI-DPPGE (11.02.33.01.07)
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CHEFE DE UNIDADE
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 (Assinado digitalmente em 08/07/2020 20:12 )
ATANASIO ALVES DO AMARAL
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 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 14:14 )
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EDUARDO REZENDE GALVAO
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ESTEFANO APARECIDO VIEIRA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE
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LIGIA ARANTES SAD

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO
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 (Assinado digitalmente em 06/07/2020 11:37 )
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 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 14:11 )
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 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 10:18 )
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 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 17:42 )
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 (Assinado digitalmente em 06/07/2020 10:34 )
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COL-CCGAU (11.02.21.01.08.02.06)

Matrícula: 1508684

 (Assinado digitalmente em 10/07/2020 15:47 )
RICARDO BODART DE ANDRADE

PSICOLOGO-AREA

CSE-CAM (11.02.20.01.08.03.04)

Matrícula: 1924107

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 10:29 )
RICHARD ALLEN DE ALVARENGA

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

BSF-DPPGE (11.02.17.01.07)

Matrícula: 1286358

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 11:14 )
SAVIO DA SILVA BERILLI

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

REI-DRPE (11.02.37.15.02)

Matrícula: 2621348

 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 20:46 )
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 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 11:49 )
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 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 12:32 )
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MON-DPPGE (11.02.27.01.07)
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 (Assinado digitalmente em 30/06/2020 15:25 )
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