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SUBCÂMARA DE PESQUISA DO IFES 

ATA DA 2a REUNIÃO/2020 (WEBCONFERÊNCIA) – 07 DE AGOSTO DE 2020 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte ocorreu a segunda reunião da Subcâmara de 
Pesquisa do Ifes, exercício dois mil e vinte, via webconferência, com início às nove horas e cinco 
minutos. A reunião foi presidida pelo Diretor de Pesquisa do Ifes - Sávio da Silva Berilli (Reitoria), 
e contou com a participação dos membros: Márcia Cristina de Oliveira Moura (Colatina), Karine 
Silveira (Venda Nova do Imigrante), Filício Mulinari e Silva (Itapina), Marcelo Giordani Minozzo 
(Piúma), Mario Mestria (Vitória), Renilson Luiz Teixeira (Colatina), Clainer Bravin Donadel 
(Vitória), Daniela da Gama e Silva Volpe Moreira de Moraes (Cariacica), Fidelis Zanetti de Castro 
(Serra), Alexandre Fraga de Araujo (B. São Francisco), Aline Entringer (Viana), Gustavo Haddad 
Souza Vieira (Santa Teresa), Rodrigo Soares dos Santos (São Mateus), Lauro Chagas e Sá (Vila 
Velha), Kinglston Soares (Vitória), Josiane Brunetti Cani (Colatina), Thiago Mello dos Reis  
(Centro Serrano), Douglas Ruy Soprani da Silveira Araújo (Guarapari), Leonardo Muniz de Lima 
(Aracruz) e Mateus Mendes Magela (Cariacica). Ponto de pauta: Análise do EDITAL PRPPG 
02/2021- Pibic/Pivic - ciclo 2020/21. Sávio da Silva Berilli iniciou a reunião agradecendo a 
presença de todos, esclarecendo, mais uma vez, que a Subcâmara de Pesquisa é um colegiado 
que tem representação em todos os campi da instituição, e sobre a importância da participação 
de seus representantes nas reuniões, para que as informações aqui tratadas sejam 
compartilhadas internamente no campus, e que as decisões tomadas pela Subcâmara de 
Pesquisa contemplem a opinião geral dos pesquisadores do campus, evitando-se assim 
questionamentos futuros. Sávio também comentou que atualmente os editais são discutidos e 
definidos no ano anterior para o próximo período, e as reuniões obedecem ao calendário já 
definido e encaminhado a todos. Sávio também lembrou que os editais são desenvolvidos pela 
Subcâmara de Pesquisa, e, após, passam pela análise final da Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação, que poderá ou não realizar alterações, principalmente, em relação às questões 
deliberativas e diretrizes estratégicas da instituição. Sávio ainda destacou que já ocorreram 
grandes mudanças nos editais, desde o ano de 2018, entre elas: criação do edital Pibic para 
pesquisadores iniciantes; distribuição das bolsas por "Grandes Áreas de Conhecimento"; 
modificações no sistema do Sigpesq; inclusão do gráfico de indicadores no site da PRPPG, 
trazendo mais transparência nas informações. Em seguida, Sávio deu início à análise do EDITAL 
PRPPG 02/2021- Pibic/Pivic - ciclo 2020/21, esclarecendo que os pontos que fossem definidos 
para este edital serviriam de base para os demais a serem analisados posteriormente, desde 
que tenham as mesmas bases e reservadas as suas peculiaridades. Os pontos do edital foram 
analisados e discutidos um a um. Fidelis (campus Serra) apresentou sugestões de ajustes 
pontuais na redação, e a maioria foi aceita pelos demais membros. Alguns pontos foram 
colocados em votação, conforme segue:  1º) item 5.1 (As Grandes Áreas de Conhecimento abrangidas por este 

edital para submissão de propostas são” – itens 1 a 8: a) “manter estrutura das grandes áreas conforme minuta do edital”: 

recebeu doze votos; b) “alterar redação”: recebeu três votos; e uma abstenção; 2º  Item 5.4-d/e 
(Anexar o Currículo Lattes (classificatório), em “.pdf”, sendo contabilizada a produção científica ou tecnológica realizada há três 

anos retroativos da data de lançamento desse edital, contabilizando o ano vigente, inclusive. As propostas cadastradas sem o 

Currículo Lattes receberão nota zero neste critério, sem direito a inserção posterior à data limite estabelecida pelo edital) – 1ª 



 
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 3357-7538 

DIRETORIA DE PESQUISA 

 

votação: a) “alterar o prazo de três anos”: recebeu onze votos; b) “não alterar”: recebeu seis 
votos; 2ª votação: a) “prazo de quatro anos” recebeu onze votos; b) “prazo de cinco anos” 
recebeu seis votos. Savio esclareceu também que, a partir dos próximos ciclos, o pesquisador 
será responsável pelo preenchimento de suas próprias pontuações no currículo lattes, evitando-
se assim maiores equívocos. Márcia Cristina, coordenadora do programa, fez destaques e 
esclarecimentos sobre os itens: - item 8  acrescentou “ser indicado por apenas um orientador e ser 

vinculado a apenas um plano de trabalho, seja como bolsista ou voluntário”; -  item  9.5.1 “a distribuição das 

bolsas seguirá as regras estabelecidas pelo Ifes e pelas agências de fomento, sendo preferencialmente iniciado com as bolsas da 
Fapes, em seguida pelas bolsas CNPq e por fim, bolsas Ifes, seguindo a ordem de classificação decrescente e atendendo às 

exigências deste edital e das agências externas”; - item 9.6 “no caso de redistribuição de bolsas, provenientes de 

remanejamento ou de aumento de cotas de agências financiadoras, as mesmas serão oferecidas a estudantes vinculados aos 
Planos de Trabalho das propostas aprovadas e implementadas nesse edital e não contemplados com bolsas, seguindo a ordem 

de classificação estabelecidas no item 9.5.”; - Item 10.2.9 “Serão destinados para esse edital, todas as bolsas PIBIC 

adquiridas por órgãos de fomento externo, como o CNPq e a FAPES. Do total de bolsas financiadas pelo Ifes para modalidade 
PIBIC, será considerado a proporcionalidade de propostas submetidas aos editais PIBIC 01/2021 e PIBIC 02/2021 para o cálculo 

do número de bolsas destinadas para este edital” – Savio comentou que até então as bolsas eram divididas 
entre 50% Pibic 1 e 50% Pibic 2, a proposta atual é que haja uma proporcionalidade entre 
ambos. Sávio voltou a comentar que as alterações propostas e aprovadas para este edital não 
entrariam em nova discussão nos próximos editais. Por fim, Sávio deu como aprovado o EDITAL 
PRPPG 02/2021- Pibic/Pivic - ciclo 2020/21, e agradeceu a participação de todos, encerrando a 
reunião às onze horas e trinta minutos, e eu, Elizabeth Schneider Motta, lavrei a presente ata, 
que será submetida à apreciação de todos posteriormente. Vitória (ES), sete de agosto de dois 
mil e vinte. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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