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SUBCÂMARA DE PESQUISA DO IFES 

ATA DA 5a REUNIÃO/2020 (WEBCONFERÊNCIA) – 25 DE SETEMBRO DE 2020 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte ocorreu a quinta reunião da 
Subcâmara de Pesquisa do Ifes, exercício dois mil e vinte, via webconferência, com início às 
nove horas e treze 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), Daniela da Gama e Silva Volpe Moreira de Moraes (Cariacica), Douglas Ruy 
Soprani da Silveira Araújo (Guarapari), Fidelis Zanetti de Castro (Serra), Marcelo Minozzo 
(Piúma), Gustavo Haddad Souza Vieira (Santa Teresa), Karine Silveira (Venda Nova do Imigrante), 
Mário Mestria (Vitória), Renilson Luiz Teixeira (Colatina), Rodrigo Soares dos Santos (São 
Mateus), Lauro Chagas e Sá (Vila Velha), Leonardo Muniz de Lima (Aracruz), Arnaldo Henrique 
de Oliveira Carvalho (Ibatiba), Júlio César Madureira Silva (Cachoeiro de Itapemirim), Márcia 
Gonçalves de Oliveira (Cefor), Mateus Mendes Magela (Cariacica), e Josiane Brunetti Cani 
(Colatina). Ponto de pauta: Análise do Edital PRPPG XX/2021 - Pibiti/Piviti - ciclo 2020/21. 
Sávio da Silva Berilli iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, esclarecendo que este 
é o último dos editais PICTI a serem analisados, e que os pontos em comum aos editais já 
discutidos e aprovados anteriormente não entrariam em nova discussão, somente suas 
peculiaridades. 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 
6.1 “Cada proponente poderá submeter no máximo 04 (quatro) Planos de Trabalho diferentes e independentes, com no 

máximo 02 (duas) bolsas. Será possível qualquer arranjo em relação à quantidade de estudantes bolsistas e voluntários, desde 

que atenda o número máximo de 04 (quatro) estudantes, sendo, no máximo, 2 (dois) bolsistas.” – para este item Fidelis 
apresentou sugestão do Campus Serra: “para dar maior oportunidade de vários orientadores terem bolsa para os 

seus alunos, que a bolsa seja dada somente para um projeto por orientador até chegar ao final da listagem, caso tenha mais 
bolsas disponíveis volta para o início da lista. Pois um orientador acaba ficando com várias bolsas, por estar no início da lista 

com vários projetos não dando oportunidade a mais pessoas." – quanto à esta sugestão, Sávio comentou que o 
edital PIBITI tem atendido a todas as propostas, e que seria uma diretriz envolvendo todos os 
editais, a ser avaliada para o ciclo do próximo ano. 2) Item 7.4 - letras “e” e “f” - após ampla 
discussão, ficou definida nova redação: e) Anexar a comprovação de parceria com empresas e/ou organizações 

com CNPJ (ou equivalente para empresas estrangeiras) - NÃO ANEXAR A CARTA DE PARCERIA NO CORPO DO PROJETO DE 
PESQUISA; f) Os documentos exigidos nos itens 7.4 (b, c, d, e) deverão ser anexados, em formato ".pdf", no SIGPESq, em 

ARQUIVOS SEPARADOS;  3) Item 17.1.2 “Nos casos que a diferença entre as notas for igual ou superior a 20 

pontos” – após discussão, foi realizada votação: a) manter texto como está, recebeu quatro 
votos; b) alterar texto somente do edital PIBITI, recebeu um voto; c) alterar texto dos editais 
PIBIC e PIBITI, recebeu oito votos, e uma abstenção. Ainda para o item 17.1.2, foi realizada 
enquete para definição da nova pontuação, conforme única proposta apresentada, para 15 
pontos, que recebeu dez votos, e duas abstenções. Por fim, Sávio colocou em votação a 
aprovação do Edital PRPPG XX/2021 - Pibiti/Piviti - 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 sete minutos, e eu, Elizabeth Schneider Motta, lavrei a 
presente ata, que será submetida à apreciação de todos posteriormente. Vitória (ES), vinte e 
cinco de setembro de dois mil e vinte.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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