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Ata da Reunião da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 
Tecnologia do Sul  de Minas  Gerais  realizada em 19 de 
Abril de 2011.

Aos 19 dias do mês de abril, ano de dois mil e onze, às 10  horas, na sala de reuniões Campus Mu-
zambinho, situada a Estrada de Muzambinho, km 35 - Bairro Morro Preto, Muzambinho – MG, sob 
a Presidência do Pró-Reitor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a terceira reunião ordinária da Câma-
ra de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, estando presentes: Ariana Vieira Silva, Lúcia Ferrei-
ra, Carlos Henrique Rodrigues Reinato, José Luiz de Andrade Rezende Pereira, Brígida Mon-
teiro Vilas Boas, Wellington Roberto Gomes de Carvalho, Wellington Marota Barbosa, Gusta-
vo Rabelo Botrel Miranda, Felipe Campos Figueiredo, Éder Oliveira do Couto, Paula Angeli-
ca Mariane de Andrade Moraes, Fillipe Carneiro Lopes, Bruno Megda Batista e Cássia Mara 
Ribeiro de Paiva. O Senhor Presidente iniciou a reunião se desculpando pelo atraso devido a queb-
ra do veiculo e agradecendo a espera. Agradeceu a Profa. Ariana por ter recebido a CAPEPI no 
Campus Muzambinho e colocou em discussão os projetos do Edital FAPEMIG PIBIC e BIC Jr., in-
formando que os projetos passarão por 2 avaliadores, e caso haja discrepância entre as notas o pro-
jeto passará por mais uma avaliação. A Profa. Ariana informou que 5 projetos foram entregues fora 
do horário no NIPE, descumprindo o Edital, sendo assim sobraram 2 bolsas BIC Jr. do Campus Mu-
zambinho. O Campus Machado preencheu as 10 cotas de BIC Jr. e as 6 cotas de PIBIC. No Campus 
Inconfidentes sobraram 2 bolsas PIBIC e 5 bolsas BIC Jr.. O Prof. Carlos Henrique sugeriu as bol-
sas remanescentes fossem abertas para todos os Campi concorrerem em edital complementar com 
prazo. Foi decidido lançar um edital complementar para as bolsas remanescentes com prazo de 24 
horas, aberto para todos os Campi e que os 5 projetos que estavam fora do prazo no Campus Mu-
zambinho iriam concorrer automaticamente a estas bolsas. O Prof. Marcelo salientou que a  bolsa é 
para o aluno e que o objetivo principal é fortalecer a cultura da Ciência, estimular a Iniciação Cien-
tífica desde o Ensino Médio e lembrou que precisamos colocar em prática a Iniciação Cientifica Vo-
luntária (PIVIC), registrada nos NIPEs. O Prof. Felipe sugeriu que os projetos PIBIC sejam acopla-
das ao BIC Jr., pois os alunos da graduação ajudaram a orientar os alunos do Ensino Médio. O Prof. 
Carlos Henrique disse que é preciso deixar claro que o mesmo projeto pode pleitear bolsa PIBIC e 
BIC Jr. O Prof. Wellington Marota lembrou que o aluno que tem bolsa BIC Jr, se for cursar Facul-
dade Federal terá mais facilidade de conseguir bolsa de Iniciação Científica na graduação. O Prof. 
Marcelo disse que o recurso dos 3% do orçamento é para dar prioridade aos projetos que foram con-
templados com bolsas para discentes de agências de fomento (FAPEMIG, CNPq).  Seguiu a reunião 
colocando em discussão os Grupos de Pesquisa, informando que o Eder vai acompanhar os grupos, 
pois alguns grupos precisam ser excluídos por terem muitos casos atípicos e não preencherem os re-
quisitos necessários. O Prof. Wellington Carvalho sugeriu que o líder do grupo seja informado antes 
de cortar o grupo de pesquisa e quando alguém for propor um novo grupo já deva preencher todos 
os pré-requisitos. A Profa. Lucia sugeriu que seja disponibilizado os dados dos pesquisadores, pois 
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muitos não se conhecem por serem de Campus diferentes. O Prof. Marcelo disse que neste momen-
to é preciso organizar e completar os grupos e também “cobrar” os professores dos novos Campus, 
porque fortalecendo os grupos logo aparecerão novas demandas, (novos grupos).  Ficou acordado 
que para o Grupo Ciência da Computação o líder será o Prof. Vinícius de Muzambinho e vice líder a 
Profa. Cristina de Machado. O Grupo Ciência da Saúde o líder será o Prof. Renato de Muzambinho 
e o vice líder o Prof. Wellington de Muzambinho. O Grupo Pedagogia do Esporte o líder sera o 
Prof. Rafael de Muzambinho e o vice líder o Prof. Mateus de Muzambinho. O Grupo Ciências Hu-
manas o líder será o Prof. Isaías de Inconfidentes e o vice líder o Prof. Miguel de Muzambinho. O 
Grupo Ciências dos Alimentos a líder sera a Profa. Bianca de Muzambinho e vice líder  a Profa. 
Brígida de Machado. O Grupo Educação a líder sera a Profa. Cristiane de Inconfidentes e vice líder 
sera o Prof. José Pereira de Machado. O Grupo Produção Animal o líder sera o Prof. José Mauro e 
vice líder sera o Prof. Gustavo de Machado. O Grupo Engenharia Rural o líder sera o Prof. Marcos 
de Inconfidentes e vice líder sera o Prof. Gustavo Miranda de Muzambinho. O Grupo Ciências do 
Solo o líder sera o Prof. Felipe de Muzambinho e o vice o Prof. Cléber de Inconfidentes. O nome do 
Grupo Cafeicultura foi trocado por Culturas Perenes, o líder sera o prof. André de Machado e  vice 
líder a Prof. Luciana de Muzambinho. O Grupo Meio Ambiente a líder sera a Profa. Lilian de In-
confidentes e vice líder o Prof. Claudiomir de Muzambinho. O Grupo Biotecnologia o líder sera o 
Prof. Wellington Marota de Machado e vice líder o Prof. José Sérgio de Muzambinho. O Grupo 
Culturas Anuais a Profa. Ariana de Muzambinho e o Prof. O Prof. Saul de Machado serão os lide-
res. Foi feita pausa para o almoço as 11horas e 49 minutos com retorno as 12 horas e 36 minutos. 
Retomada as discussões o Prof. Marcelo colocou em pauta a Jornada Científica. A Profa. Brigida in-
formou que conseguiram o recurso da FAPEMIG para o evento. O Prof. Wellington Carvalho infor-
mou que alguns alunos da Educação Física irão apresentar seus TCCs na Jornada Científica e ao fi-
nal do curso não precisarão apresentar o trabalho para banca, farão somente uma apresentação pro 
forme, o que vai gerar produção de artigos para publicação. A Profa. Brigida lembrou que é preciso 
incentivar os alunos a apresentarem suas pesquisas na Jornada Científica.  O Prof. Marcelo seguiu 
informando que é preciso normatizar os grupos de estudo e grupos de pesquisa, que os grupos de-
vem ser cadastrados de acordo com as normas dos NIPEs, ficando determinado que se denominarão 
GAPE (Grupos Avançados de Pesquisa e Estudo). O Prof. Carlos Henrique lembrou que é preciso 
tornar os  NIPEs fortes e com autonomia. O Prof. Felipe disse que o NIPE tem autonomia para nor-
matizar os GAPEs. O Prof. Marcelo colocou em discussão o edital das bolsas PIBIC e BIC Jr.  
Lembrando que é preciso fazer uma regulamentação vinculando o PIBIC aos NIPEs. No item 4 do 
edital será acrescentado que o projeto pode ser contemplado com bolsa PIBIC e BIC Jr. limitando 1 
bolsa de cada modalidade por  projeto e por professor. O projeto deverá conter plano de trabalho es-
pecífico para cada bolsista. Quanto aos documentos exigidos para a inscrição serão entregues no 
NIPE local na forma impressa apenas o formulário de cadastro de projetos, os outros anexos na ver-
são digital. O projeto deve conter até 15 páginas. A declaração de regularidade de matricula será 
emitida pela secretaria e não pelo coordenador do curso. O Prof. Marcelo disse que fica para próxi-
ma pauta a criação de critérios para avaliação do Currículo Lattes, e do projeto. O Prof. Carlos Hen-
rique sugeriu que primeiro seja lançado o edital para bolsas BIC Jr. e depois para bolsas PIBIC. O 
Prof. Wellington Carvalho sugeriu que o orientador entregue uma declaração que disponibilizará 2h 
semanais para orientação do bolsista. O Prof. Marcelo pediu para os NIPEs verificarem se os proje-
tos enviados cumprem todos os pré-requisitos, analisando a viabilidade técnica e orçamentaria para 
encaminhar à  Pró-Reitoria  a relação dos projetos contemplados com os nomes dos avaliadores, 
nome do projeto e do proponente. Informou também que o Campus Machado encaminhou 2 PPCs 
de Lato sensu ( Produção Animal e Cafeicultura)  à Pró-Reitoria. As propostas de cursos Lato sensu 
precisam ser passadas pelo CADEM e depois para o CEPE para aprovação. O Prof. Carlos Henri-
que sugeriu que a Câmara de Pesquisa aconteça junto com a Câmara de Extensão para discutir a 
Normativa Docente. Ficou marcada a próxima reunião da Câmara de Pesquisa para discutir a Nor-
mativa Docente no dia 5 maio em Machado. O Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
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encerrada a reunião às 15 horas e 04 minutos. Eu, Cássia Mara Ribeiro de Paiva, lavrei a presente  
Ata, que após apreciação será assinada por todos os presentes. Pouso Alegre, 29 de abril de dois mil 
e onze. 

___________________________________________________________

Marcelo Bregagnoli – Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação
______________________________________________________________

Ariana Vieira Silva – Representante NIPE Muzambinho
______________________________________________________________

Lucia Ferreira – Coordenadora de Pesquisa Inconfidentes
______________________________________________________________

Carlos Henrique Rodrigues Reinato – Coordenador de Pesquisa Machado
______________________________________________________________

José Luiz de Andrade Rezende Pereira – Representante NIPE Inconfidentes
______________________________________________________________

Brígida Monteiro Vilas Boas – Representante NIPE Machado
______________________________________________________________

Wellington Roberto Gomes de Carvalho – Representante NIPE Muzambinho
_________________________________________________________________

Wellington Marota Barbosa – Representante NIT Machado
______________________________________________________________

Gustavo Rabelo Botrel Miranda – Representante NIT Muzambinho
________________________________________________________________________

Felipe Campos Figueiredo – Representante NIPE Muzambinho
_____________________________________________________________

Éder Oliveira do Couto – Representante Discente Inconfidentes
_________________________________________________________________________

Paula Angelica Mariane de Andrade Moraes – Representante Discente Machado
______________________________________________________________

Fillipe Carneiro Lopes – Representante Discente Muzambinho
____________________________________________________________

Bruno Megda Batista – Representante Discente Muzambinho
______________________________________________________________

Cássia Mara Ribeiro de Paiva – Representante da Reitoria
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