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1 
SUBCÂMARA DE PESQUISA DO IFES 

ATA DA 4a REUNIÃO/2020 (WEBCONFERÊNCIA) – 11 DE SETEMBRO DE 2020 

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e vinte ocorreu a quarta reunião da Subcâmara 
de Pesquisa do Ifes, exercício dois mil e vinte, via webconferência, com início às nove horas e 
oito 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), Alexandre Fraga de Araujo (B. São Francisco), Anderson Mathias Holtz (Itapina), 
Atanásio Alves do Amaral (Alegre), Clainer Bravin Donadel (Vitória), Daniela da Gama e Silva 
Volpe Moreira de Moraes (Cariacica), Douglas Ruy Soprani da Silveira Araújo (Guarapari), 
Erivelto Fioresi de Sousa (Cariacica), Fidelis Zanetti de Castro (Serra), Marcelo Minozzo (Piúma), 
Gustavo Haddad Souza Vieira (Santa Teresa), Karine Silveira (Venda Nova do Imigrante), 
Kinglston Soares (Vitória), Lincoln Ribeiro de Maia Resende (Nova Venécia), Mário Mestria 
(Vitória), Renilson Luiz Teixeira (Colatina), Rodrigo Soares dos Santos (São Mateus), Sandra 
Aparecida Fraga da Silva (Vitória), Lauro Chagas e Sá (Vila Velha), Richard Allen de Alvarenga (B. 
São Francisco), Leonardo Muniz de Lima (Aracruz) e Thiago Mello dos Reis (Centro-Serrano). 
Ponto de pauta: Análise do Edital PRPPG 04/2021 - Pibic-Jr / Pivic-Jr - ciclo 2020/21. Sávio da 
Silva Berilli iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, esclarecendo, mais uma vez, 
que os pontos em comum aos editais já discutidos e aprovados anteriormente não entrariam 
em nova discussão, somente suas peculiaridades. Márcia Cristina também esclareceu que todas 
as adaptações já discutidas e aprovadas anteriormente foram incluídas no texto deste edital. 
Sávio lembrou que a finalidade deste edital é de concessão de bolsas para estudantes de ensino 
técnico integrado ao ensino médio, concomitante ou subsequente. Os pontos do edital foram 
analisados e discutidos um a um, e os que apresentaram questionamento e discussão foram 
colocados em votação, que seguem: 1) Item 10.2.7- item 3 “Trabalho completo publicado em periódico 

científico, que não conste no qualis, indexado no JCR (com qualquer Fator de Impacto) (10 pontos), A1 ou A2 no Qualis (10 
pontos cada), e B1 (6 pontos cada), B2 (4 pontos cada), B3, B4, B5 e C (2 pontos cada).Trabalho completo publicado em Revistas 
Científicas do Ifes – 4 pontos cada (http://ojs.ifes.edu.br/). Os artigos serão avaliados dentro das áreas de conhecimento 
declaradas pelo proponente, de acordo com item 5.1 desse edital, mediante consulta ao Qualis Capes (Plataforma 

Sucupira/qualis periódicos em sua versão mais atualizada)” – Clainer apresentou um questionamento de 
pesquisador: “alterar para sete pontos para Revista B1” – após discussão, Sávio fez enquete 
para confirmar opinião do colegiado: a) alterar: quatro votos; b) não alterar pontuação: dez 
votos, com quatro abstenções; 2) Item 10.2.7 - item 5 “Capítulo de livro publicado, nacional ou internacional 

(3 pontos cada) - OBS.: Poderão ser solicitadas cópias das partes do livro comprovando autoria, editora, ISBN, etc.” -  Clainer 
apresentou sugestão de pesquisador para alterar texto – após discussão, Sávio fez enquete: a) 
manter texto do item 5 da tabela como está: dezesseis votos; b) alterar o texto e pontuação: 
zero votos, com três abstenções; 3) Item 10.2.7/tabela - Clainer apresentou sugestão de 
pesquisador para alterar itens da tabela (outras formas de pontuação) – após ampla discussão, 
Sávio colocou em votação: a) manter itens da tabela como está: quatorze votos; b) acrescentar 
itens na tabela: dois votos, com quatro abstenções. Após ampla discussão, Sávio colocou em 
votação a aprovação do Edital PRPPG 04/2021 - Pibic-Jr / Pivic-Jr - ciclo 2020/21, que foi 
aprovado por unanimidade. Não havendo outros assuntos, Sávio agradeceu a participação de 
todos, encerrando a reunião às onze horas e oito minutos, e eu, Elizabeth Schneider Motta, 
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lavrei a presente ata, que será submetida à apreciação de todos posteriormente. Vitória (ES), 
onze de setembro de dois mil e vinte. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ASSINATURA DOS MEMBROS PARTICIPANTES 

Alexandre Fraga de Araujo 
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