
 

 

 

ATA DA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (CPPG)  
16 DE OUTUBRO DE 2020  

Ata da 7ª Reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, realizada no dia dezesseis do mês de 
outubro de dois mil e vinte, às nove horas 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, Adriano 
Conti Hupp, 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, Jânio Glória de 
Oliveira, Jocélia Abreu Barcellos Vargas, Marlinda Gomes Ferrari, Alex Sandro Silva Rodrigues, 
Kinglston Soares, Willian Fernandes de Almeida, Richard Allen de Alvarenga, Wanderson Romão, 
Waylson Zancanella Quartezani e Márcia Regina Pereira Lima, Gestora responsável pela 
Pesquisa e Pós-graduação do Polo de Inovação Vitória, Deise Menezes Santos, Representante 
dos coordenadores de curso de pós-graduação lato sensu, pertencentes à Subcâmara de Pós-
Graduação, Manuella Villar Amado, Representantes dos coordenadores de curso de pós-
graduação stricto sensu, pertencentes à Subcâmara de Pós-Graduação, Ana Brígida Soares e 
Jardel da Costa Brozeguini, Representante dos estudantes dos cursos de pós-graduação lato 
sensu do Ifes, Roberta Mendes Leoncio Teodoro, Representantes dos Técnicos em Assuntos 
Educacionais/Pedagógicos representante do Fórum de Gestão Pedagógica, Helton Andrade 
Canhamaque e Conceição Regina Pinto de Oliveira, Representantes dos líderes de Grupos de 
Pesquisa Certificados pelo Ifes, Gustavo Haddad Souza Vieira, Fidelis Zanetti de Castro, Karine 
Silveira e Alexandre Fraga de Araújo, 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, Anderson Luiz de Araújo, Representante do Núcleo de Atendimento às 
Pessoas com Necessidades Específicas do Ifes, Josiane Beltrame Milanese, Representante do 
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Ifes, Flávio Palhano Fernandes e dos 
convidados Marco Antonio de Souza Leite Cuadros, Samuel Alves de Souza, José Mário Costa 
Junior, Igor Barbarioli Muniz, Douglas Colombi Cuquetto e Daniel Cruz Cavalieri. Justificaram 
ausências os seguintes membros: Larissa Haddad Souza Vieira, Eduardo Rezende Galvão, 
Adriane Bernardo de Oliveira Moreira, Giovani Zanetti Neto, Vanessa Santos Giraldeli, Ricardo 
Bodart de Andrade, Gabriel Domingos Carvalho e Mauricio Soares do Vale. O Diretor de Pós-
Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pedro Leite Barbieri, agradeceu a 
presença de todos os presentes e informou que conduzirá esta reunião visto que o presidente da 
CPPG estava participando de outra reunião. Logo depois, apresentou a pauta da reunião, 
constituída dos seguintes: (1) Relatório final do curso de pós-graduação lato sensu em 
Metodologias do Esporte – Campus Nova Venécia [Processo nº 23159.001148/2020-35]; (2) Nova 
oferta do curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia Elétrica com Ênfase em Sistemas 
Inteligentes Aplicados à Automação – Campus Vitória [Processo nº 23148.006152/2019-19]; (3) 



 

Regulamento Interno do Polo Ifes do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 
(MNEPF) – Campus Cariacica [Processo nº 23152.000995/2020-54]; (4) Nova proposta de minuta 
que normatiza a oferta de componentes curriculares a distância e o uso de tecnologias 
educacionais nos cursos presenciais do Ifes [Processo nº 23147.005961/2019-85]; (5) Proposta de 
minuta que trata do Regulamento do Programa Permanente de Avaliação e Acompanhamento 
da Pós-Graduação do Ifes; (6) Validação das propostas de Editais Picti aprovadas pela Subcâmara 
de Pesquisa; (7) Formação de comissão para elaborar minuta de resolução para tratar da criação 
de novos grupos de pesquisa do Ifes; e (8) Informes. Em seguida, Pedro Leite apresentou o ponto 
(1) que trata do relatório final do curso de pós-graduação lato sensu em Metodologias do 
Esporte do Campus Nova Venécia. O relator Igor Barbarioli Muniz agradeceu ao convite para ser 
relator e apresentou alguns apontamentos. Destacou que a extensa duração do curso de 24 
meses poderia ser reduzida com a oferta de curso híbrido, pois possibilitaria ao discente realizar 
disciplinas simultaneamente, em formato presencial e à distância, sem mudar a matriz 
curricular atual. Sobre esta última, considerou importante serem oferecidas experiências com 
outras modalidades esportivas, inclusive com aquelas não pertencentes originalmente à cultura 
corporal brasileira, mas também jogos da cultura tradicional como possibilidade de vivência pré-
desportiva, como por exemplo: beisebol, tacobol, rugby, futebol americano, golfe, esportes com 
raquetes, ginástica, hóquei, lutas, entre outras. Frisou que os discentes do curso apresentaram 
demandas de pesquisa e de aperfeiçoamento voltadas para os desafios que os docentes 
enfrentam no cotidiano da sala de aula da educação formal, que precisa ser problematizada e 
sistematizada em forma de pesquisa. O relator apontou que para viabilizar e qualificar a 
produção científica de uma pesquisa com viés pedagógico é preciso que sejam oferecidas 
disciplinas na matriz do curso que possam contribuir para o amadurecimento acadêmico do 
discente e corroborar com a fundamentação teórica do objeto investigado. Também ressaltou a 
necessidade de ser revisada a ementa de cada disciplina para avaliar se contemplam de forma 
equilibrada aspectos pedagógicos e técnicos dos esportes. Ressaltou que o curso pode avançar 
no que diz respeito à qualificação dos profissionais em Educação Física do Norte/Noroeste 
oferecendo uma proposta formativa que oportunize aos profissionais contatos pedagógicos 
com outros conteúdos da cultura corporal, superando os conteúdos tradicionais (futsal, vôlei, 
basquetebol e handebol), ampliando seu repertório de modalidades esportivas para que 
possam também oferecer aos seus discentes outras possibilidades de movimento corporal. No 
tópico do relatório “Desafios Identificados e Avanços Alcançados”, destacou para a importância 
de serem explicitadas as dificuldades encontradas em obter orientadores para alguns alunos do 
curso e a forma como essa questão foi resolvida pela coordenação/colegiado e se isso trouxe 
alguma implicação para o desenvolvimento e a qualidade dos trabalhos apresentados. O relator 
apontou que o documento está em conformidade com o ROD da Pós-Graduação, no entanto 
destacou que está ausente a ata de aprovação do relatório final pelo colegiado do curso e 
solicitou que fosse revisada a tabela do item 5, contendo a lista de Trabalhos de Conclusão Final 
(TCFs). O relator manifestou parecer favorável para que a CPPG aprove o relatório final deste 
curso de pós-graduação, mediante atendimento da correção na tabela do item 5 e inclusão da 
ata de aprovação do colegiado. O coordenador do curso, Douglas Colombi Cuquetto, agradeceu 
pelas contribuições e apontamentos pertinentes do relator. Esclareceu que foi um curso extenso 
de 24 meses devido à organização pedagógica do curso que foi possível de ser realizada, 
considerando que alguns docentes estavam lotados em outros campi, de modo que o formato 
de disciplinas foi com aulas a cada 15 dias, e muitos professores não tinham experiência em 
realizar orientações, mas todos os trabalhos de conclusão de curso foram apresentados e 
aprovados; sendo que, em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19), foram 
apresentados de forma remota (webconferência). Informou que 8 alunos evadiram e considerou 
que a taxa de evasão foi relativamente baixa se comparado a outros cursos de pós-graduação 
lato sensu, sendo que a maioria foi ocasionada pela dificuldade de acesso presencial ao campus. 



 

Destacou que como proposta para uma nova edição do curso pretendem oferecer disciplina 
hibridas e/ou no formato de curso multicampi, com oferta de outras disciplinas voltadas para 
outras modalidades esportivas pertinentes ao curso, atendendo aos ajustes sugeridos pelo 
relator. Em seguida, Pedro Leite realizou a votação e com apenas 6 abstenções foi aprovado pela 
maioria dos membros da CPPG o relatório final deste curso mediante inclusão da ata de 
aprovação do colegiado e revisão da tabela do item 5, conforme solicitados pelo relator. Logo 
depois, Pedro Leite apresentou o ponto (2) que trata da proposta de nova oferta do curso de 
pós-graduação lato sensu em Engenharia Elétrica com Ênfase em Sistemas Inteligentes Aplicados 
à Automação do Campus Vitória. Pedro Leite informou que a oferta deste curso foi aprovada na 
1ª Reunião da CPPG deste ano, realizada em 13 de março de 2020, mas que está sendo 
reapresentado a este colegiado em virtude da alteração do público-alvo do curso, com a 
inserção da formação em engenharia mecânica. Informou que foi publicado o Ato de 
Homologação ad referendum no 01 de 21/09/2020 devido à urgência de ser lançado o edital do 
processo seletivo do curso, mas que este Ato tem validade até sua aprovação pela CPPG. 
Destacou que não foi necessário realizar novo checklist pela Diretoria de Pós-Graduação da 
PRPPG, mas apenas a emissão de parecer do relator considerando a alteração. O relator Daniel 
Cruz Cavalieri agradeceu pela oportunidade e destacou que após ler a alteração realizada no 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) manteve seu parecer favorável para aprovação. Verificou que 
está sendo proposta uma nova oferta de turma com a inclusão da formação em engenharia 
mecânica no item “Público-alvo”, uma vez que há base suficiente para poderem ofertar um bom 
curso, abrindo ainda mais o espoco de atuação do curso. O coordenador do curso, Samuel Alves 
de Souza, agradeceu pelo parecer do relator e informou que essa intenção de alteração surgiu 
após a publicação da portaria nº 814, de 07/04/2020, que autoriza a oferta do curso, quando 
alguns professores se despertaram para a importância de serem incluídos possíveis candidatos 
formados também em engenharia mecânica. Destacou que o currículo atual do curso de 
graduação em Engenharia Mecânica contempla toda a base de conhecimentos necessária à Pós-
Graduação lato sensu em Engenharia Elétrica, com as disciplinas: Programação, Instrumentação, 
Controle de Sistemas Dinâmicos; e que existe uma expectativa que haja uma demanda 
reprimida de profissionais dessa área, que atuam com Automação ou que necessitam de 
reciclagem em função dos avanços tecnológicos nessa área. Disse que a área de engenharia 
mecânica pode trazer bons desafios e os profissionais poderão adquirir conhecimentos 
atualizados sobre automação inteligente a serem aplicados em suas carreiras. Também informou 
que o processo seletivo já foi lançado, mas que o e-mail para inscrições referente ao Edital 
05/2021 está passando por problemas técnicos que em breve será resolvido. Marcia Regina 
Pereira agradeceu às contribuições da PRPPG e do relator pela reconsideração dessa proposta. 
Flavio Fernandes disse que tem observado que em alguns PPC de cursos do Ifes não é feita 
menção à forma como se dará a Política de Ações Afirmativas, citando-a apenas nos objetivos, e 
não são pontuados os percentuais de vagas destinadas aos públicos: pretos, pardos e indígenas 
(PPI) e Pessoas com Deficiência (PcD), além de não se fazer menção à forma como se dará a 
política de permanência (nem ao Neabi e ao Napne); e sugeriu que fosse discutido em outro 
momento a necessidade de inclusão desses aspectos no PPC. Em seguida, Pedro Leite realizou a 
votação e tendo apenas 1 abstenção, foi aprovada pela CPPG a alteração do público-alvo do 
curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia Elétrica do campus Vitória, com a inclusão da 
formação em engenharia mecânica no projeto pedagógico original, sem a necessidade de 
alteração da portaria já publicada que autoriza a oferta do curso. Logo depois, Pedro Leite 
apresentou o ponto (3) que trata do Regulamento Interno do Polo Ifes do Mestrado Nacional 
Profissional em Ensino de Física (MNEPF) do Campus Cariacica. O relator Marco Antonio de 
Souza Leite Cuadros agradeceu ao convite para ser relator. Destacou que a proposta está 
coerente em relação aos documentos legais e não foram identificados problemas textuais, 
incoerências e incompatibilidades na organização do documento. Destacou que o regulamento é 



 

claro e possui informações suficientes para o funcionamento do programa. Entretanto sugeriu 
que fosse esclarecido o termo “áreas afins”, enumerando estas ou fazer referência a uma 
classificação. Pontuou que não está muito clara a parte de recadastramento de docente e não 
foram apresentados os índices para que o mesmo possa continuar no programa. E também 
sugeriu que fosse reduzido o tempo de avaliação do docente do curso. O relator manifestou 
parecer favorável para que a CPPG aprove o regulamento deste curso de pós-graduação, e que 
as sugestões feitas, ainda que possam enriquecer o curso, devem ser incorporadas apenas se a 
CPPG assim desejar. O coordenador do curso, Jardel da Costa Brozeguini, agradeceu pelos 
apontamentos pertinentes do relator. Esclareceu que o campus Cariacica é um dos polos desse 
curso em rede nacional, que é gerenciado pelo Programa de Mestrado Nacional Profissional em 
Ensino de Física (MNPEF) da Sociedade Brasileira de Física (SBF). Destacou que este curso 
apresenta a peculiaridade de seguir restrições inerentes de um programa em rede nacional, e 
que levará a sugestão do relator de reduzir o tempo para avaliação do docente para discussão do 
colegiado do curso. Pedro Leite apresentou o checklist da Diretoria de Pós-Graduação da PRPPG 
e destacou algumas incoerências: a ausência das informações sobre a sede administrativa do 
curso (UA ofertante), o endereço e as informações da secretaria, as informações do Napne, da 
Gestão Pedagógica e do Neabi. Disse que estão ausentes as descrições das competências do 
orientador, dos critérios para avaliação de rendimento, das ações afirmativas para a 
permanência e se existem serviços especializados e recursos de acessibilidade para alunos com 
necessidades específicas. Em seguida, Pedro Leite realizou a votação e o regulamento desse 
curso foi aprovado por unanimidade, mediante atendimento das correções solicitadas no 
checklist da Diretoria de Pós-Graduação da PRPPG. Posteriormente, Pedro Leite apresentou o 
ponto (4) que trata da nova proposta de minuta que normatiza a oferta de componentes 
curriculares a distância e o uso de tecnologias educacionais nos cursos presenciais do Ifes. José 
Mário Costa Junior apresentou a proposta destacando que esse documento já passou pela CPPG 
em 2019, sendo aprovada na 6ª Reunião da CPPG realizada no dia 13 de setembro de 2019, e 
reiterou que esta minuta de resolução surgiu a partir de uma demanda da Pró-Reitoria de Ensino 
(Proen) para limitar o uso de tecnologias educacionais nos cursos do Ifes. Destacou que esta 
minuta está sendo reapresentada à CPPG, pois com a publicação da Portaria nº 2.117 de 06 de 
dezembro de 2019 tornou-se necessária à realização de algumas alterações nessa minuta, 
especialmente para as graduações, mas que esta proposta de minuta vai ser novamente 
reapresentadas em todas as câmaras do Ifes, para ciência e apreciação desses colegiados, e 
posteriormente será analisada pelo Conselho Superior. No que ser refere aos cursos de pós-
graduação, informou que não houve alterações significativas, sendo mantido no Art.5º que os 
“cursos de pós-graduação lato sensu, stricto sensu e de Formação Inicial e Continuada devem 
estabelecer em seus projetos a porcentagem de carga horária destinada a atividades à 
distância”. Destacou que no Art.8º, que trata da adoção de componentes curriculares à distância 
ou híbridos, a metodologia pedagógica deverá estar explicitada no PPC, foi acrescentado: 
“Parágrafo único. O PPC deverá detalhar a forma de integralização da carga horária dos 
componentes curriculares a distância ou híbridos”. E no Art. 10º, conforme já recomendado pelo 
Colégio de Dirigentes em 2019, foi incluído em seu Parágrafo Único, que caberá ao Pedagogo ou 
Técnico em Assuntos Educacionais do curso fazer a contabilização para que o limite de carga 
horária a distância dos cursos não ultrapasse o estabelecido para cada nível. Jânio de Oliveira 
apontou que o Art. 11º obriga a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
institucional do Moodle, gerenciado pelo Cefor, e que o Art.1º delimita que “os cursos técnicos 
integrados, concomitantes e subsequentes presenciais podem prever atividades a distância com 
limite de 20% (vinte por cento) da carga horária diária do curso”, e afirmou que desta forma esta 
proposta de minuta se torna excludente para muitos discentes do Ifes, principalmente para os 
do ensino médio, pois nem todos podem realizar as atividades pelo AVA Moodle. Jânio de 
Oliveira também ressaltou que o uso AVA Moodle de forma obrigatória restringe a possibilidade 



 

de novas ações de fortalecimento e parcerias em termos tecnológicos. José Mario destacou que 
na última auditoria da CGU foi orientado ao Cefor que as atividades do docente fossem 
registradas no AVA para comprovar a realização da carga horária à distância no uso do AVA. 
Fidelis de Castro externou a preocupação de que vivemos em uma sociedade excludente com 
concentração de renda que vai criando situações políticas, sociais e culturais que vão 
atravessando nosso cotidiano, mesmo que de forma implícita, as quais vão gerando demandas e 
necessidades de formalização como essa proposta de minuta do Cefor que aumenta a 
possibilidade de oferta de curso a distância pelo Ifes. Pontuou que está em curso uma política de 
destruição da educação pública em favorecimento das classes dominantes e permitir que 40% 
da carga horária do Ifes sejam realizadas à distância contribui para a exclusão dos alunos menos 
favorecidos e afirmou que se faz necessário primar pela permanência do ensino de qualidade 
oferecido pelo Ifes. Também ressaltou que outras ferramentas ou tecnologias educacionais 
poderiam ser utilizadas, desde que estejam registradas de forma institucional no AVA Moodle. 
Flavio Fernandes apontou que o AVA inicialmente garante uma uniformidade e segurança 
institucional, mas que o principal problema é que tais percentuais se utilizados de forma 
padrão/escala podem conduzir a um processo de perda da qualidade do ensino de forma geral. 
Jose Mário apontou que essa minuta foi baseada nas legislações vigentes e que nos cursos de 
graduação, as atividades realizadas à distância podem contemplar até 40% da carga horária total 
do curso, ou seja, cada coordenadoria pode ofertar cursos híbridos sem restringir essa 
possibilidade. Flavio Fernandes ponderou ser importante separar as necessidades desse período 
atípico da pandemia (que justifica o uso do AVA), de um período diferenciado em que se terá 
maior tempo de nos preparar para ofertar um componente com base na teoria de EaD. Após 
discussões, Pedro Leite realizou a votação e com 16 abstenções, 11 reprovações e 6 votos 
favoráveis, a CPPG deliberou pela realização de revisão dessa minuta a partir do envio de 
sugestões dos membros da CPPG até o dia 30 de outubro para o e-mail jcjunior@ifes.edu.br, 
para que esta proposta de minuta possa ser novamente apreciada pela CPPG em outra reunião. 
Logo depois, Pedro Leite apresentou o ponto (5) que trata da proposta de minuta que trata do 
Regulamento do Programa Permanente de Avaliação e Acompanhamento da Pós-Graduação 
do Ifes. Frisou que esta proposta se constitui em um instrumento da política institucional de pós-
graduação que visa a estabelecer processos de qualificação relativos aos procedimentos 
inerentes aos cursos e programas de pós-graduação da instituição e também adequar a Pós-
Graduação do Ifes à indicação da CAPES. Destacou que seus objetivos estão estabelecidos no seu 
Art. 3º e que no Art. 7º é ressaltado que se busca incentivar o processo investigativo-gerencial, 
promover pesquisas e levantamento de dados, manter o processo constante de monitoramento 
dos cursos, promover a implementação das atividades inerentes a pós-graduação nos níveis de 
especialização e aperfeiçoamento, avaliar as demandas sociais e mercadológicas por 
qualificação, assim como o rendimento acadêmico, as matrículas, a permanência e o êxito do 
curso, sendo concedido ao coordenador do curso (responsável pela execução do projeto de 
pesquisa) uma bolsa institucional na modalidade Coordenador de Projeto (conforme a 
Resolução do Conselho Superior nº 44/2016) equivalente a 21,8% da bolsa de Desenvolvimento 
Tecnológico e Industrial – nível B (DTI-B) do CNPq. Frisou que no §4º do Art. 7º consta que o 
campus que possua cursos de pós-graduação avaliará suas possibilidades orçamentárias e 
implementará a bolsa caso haja disponibilidade de recursos, sem a obrigatoriedade de fazê-lo. 
Manuella Villar Amado destacou que se trata de uma minuta de resolução pertinente visto que 
os coordenadores de curso não possuem FCC, mas indagou sobre a forma de acompanhamento 
vinculado ao projeto de pesquisa registrado no SigPesq que consta em seu Art. 8º. Pedro Leite 
destacou que se trata de uma bolsa de pesquisa vinculada a um projeto de pesquisa cadastrado 
no Sigpesq, focalizado na melhoria do curso de pós-graduação, e que os recursos para concessão 
das bolsas terão origem na matriz orçamentária do campus ou unidade administrativa sede dos 
cursos. Frisou que quando o SIGAA estiver efetivamente implantado os projetos serão 



 

cadastrados neste sistema e a resolução proposta deverá ser posteriormente alterada. Em 
seguida, Pedro Leite realizou a votação e esta proposta de minuta foi aprovada pela maioria, 
tendo apenas 1 abstenção. Na sequência, Pedro Leite apresentou o ponto (6) que trata da 
validação das propostas de Editais Picti aprovadas pela Subcâmara de Pesquisa. Sávio Berilli 
destacou que os quatros editais (Pibic 1, Pibic 2, Pibic-jr e Pibiti) foram analisados pela 
Subcâmara de Pesquisa ao longo de quatro reuniões realizadas neste segundo semestre de 2020 
com a intenção de serem publicados em 2021. Fidelis de Castro, enquanto membro da 
Subcâmara de Pesquisa, reiterou que foram realizados esforços pelos membros deste colegiado 
para primar pela qualidade desses editais. Flávio Palhano destacou que seria importante trazer 
para discussão a questão étnico-racial voltada para os alunos-pesquisadores do Ifes, incluindo a 
reserva de vagas para PPI e PCD também para esses editais Picti. Sávio Berilli informou que a 
Subcâmara de Pesquisa possui a representatividade de todos os campi e que as propostas de 
alteração e sugestões podem ser encaminhadas aos representantes dos campi a fim de que eles 
possam levar para discussão nesse colegiado. Em seguida, Pedro Leite realizou a votação e a 
validação dos quatro editais foi aprovada por unanimidade. Logo depois, Pedro Leite apresentou 
o ponto (7) que trata da formação de comissão para elaborar minuta de resolução para tratar da 
criação de novos grupos de pesquisa do Ifes. Sávio Berilli destacou que se trata de uma demanda 
trazida pelo Fórum de Diretores de Pesquisa e Pós-graduação para ser criada uma normatização 
que trate das diretrizes para a formação de grupos de pesquisa e solicitou que interessados em 
compor esta comissão se manifestassem. Marcia Regina Pereira frisou ser importante que esta 
comissão também aborde a junção de grupos de pesquisas afins. Após discussões, foi definido 
que a comissão será composta pelos seguintes membros: Marcia Regina Pereira Lima, Kinglston 
Soares, Fidelis Zanetti de Castro e que posteriormente outros nomes serão encaminhados para a 
publicação da portaria de designação desta comissão. Em seguida, Pedro Leite apresentou os 
informes (8) para dar conhecimento de que foi aprovado pelo Fórum de Diretores de Pesquisa e 
Pós-graduação (04/09/2020) e pelo Fórum de Diretores Gerais do Ifes (23/09/2020) a Orientação 
Normativa n° 04-2020-PRPPG-IFES que estabelece as normas para realização das atividades de 
pesquisa e pós-graduação durante a pandemia no âmbito do Ifes [processo nº 
23147.004096/2020-94], e que a mesma foi disponibilizada no site do Ifes em: 
<https://prppg.ifes.edu.br/documentos>. Informou que foi publicado o edital do Mestrado 
Interinstitucional (Minter) em Administração, com a oferta de 21 vagas exclusivas para a 
servidores do Ifes, por meio de parceria entre o Ifes e a Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes) [processo nº 23147.001947/2020-14]. Pedro Leite informou que foi realizada uma reunião 
entre os Diretores de Pesquisa e Pós-Graduação com a Diretoria Executiva sobre a possibilidade 
de abertura de cursos em Rede no nosso estado. Sávio Berilli informou que foi publicada a 
Chamada Pública SECTI n° 028/2020 que se refere à 17ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia 
do Espírito Santo sendo que a edição de 2020 será totalmente virtual, devido à pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-19), e solicitou que os representantes dos campi incentivassem seus 
alunos a participarem deste evento que ocorrerá entre os dias 24 a 26 de novembro, e que tem 
os seguintes temas: “Inteligência Artificial”, “Covid-19” e outros que são de relevância para o 
desenvolvimento da ciência e tecnologia. Também informou que a Jornada de Integração 2020 
está selecionando projetos para apresentações e que as inscrições podem ser feitas até 30 de 
outubro. Frisou que em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19) o campus Santa Teresa 
não sediará o evento e neste ano ele foi reformulado e acontecerá totalmente online entre os 
dias 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020. E que neste ano o evento está sob a organização 
da Proex, com a coordenação do servidor Célio Proliciano Maioli do campus Serra, junto com 
ACS da Reitoria, conforme a portaria nº 1756, de 06/10/2020, que designa a comissão central de 
organização da IV Jornada de Integração do Ifes. Pedro Leite informou que junto com a Jornada 
de Integração também ocorrerá o 2º Simpósio dos Programas de Pós-Graduação do Ifes, mas 
que as inscrições serão disponibilizadas posteriormente. Nada mais tendo a tratar, o Diretor de 

https://prppg.ifes.edu.br/documentos


 

Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pedro Leite Barbieri, deu 
encerrada a reunião às 11h47min, da qual a secretária Renata Venturim Bernardino lavrou esta 
Ata, que, após aprovada, será assinada por todos os presentes.  
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