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Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas e quarenta minutos, através de webconferência
realizou-se a 28ª reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, com a seguinte pauta: 1) informes; 2) aprovação da ata da 27ª reunião;
3) Plano de Oferta de Cursos e vagas dos Câmpus - Pós-graduação; 4) Programa de Apoio à pós-graduação; 5) Políticas de
pesquisa, inovação e pós-graduação. Presentes, os conselheiros: Paulo Francinete Silva Júnior; Andrea Gomes Cardoso;
Bruno Quirino Leal; Carla Adriana Oliveira Silva; Charlise Fortunato Pedroso; Danielle Pereira da Costa; Gustavo Louis Henrique
Pinto; Jacque Elias de Carvalho; José Renato Masson; Lorenna Silva Oliveira Costa; Maria Eugenia Sebba Ferreira de Andrade;
Renato Naves Prado; Sérgio Botelho de Oliveira; Simone Paixão Araújo, Samir Youssif Wehbi Arabi; o diretor Pesquisa e
Inovação, Thiago Eduardo Pereira Alves, diretor de pós-graduação, Daywes Pinheiro Neto, como convidados.( 1 ) Paulo
Francinete dá as boas-vindas e inicia-se os informes relatando sobre a Resolução de suspensão do Calendário Acadêmico
durante a pandemia do covid-19 e informando a existência de um Comitê responsável por avaliar o cenário e repassar as
orientações necessárias para Instituição. Além disso, informou a publicação pelo CONIF (Conselho Nacional das Instituições da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica) de um edital para que as instituições da rede federal possam
apresentar projetos de pesquisas, inovação e extensão no combate e prevenção ao coronavírus, o mesmo prevê até quatro
projetos por instituição com um montante de 500 mil reais. O IFG lançou uma chamada interna a fim de filtrar e selecionar os
projetos para serem submetidos até dia 28 de abril no edital do CONIF. Posteriormente, professor Paulo divulga que foi
elaborado um memorando sobre Resolução nº 8 de 2015, que trata do Programa de Pós-graduação lato-sensu a fim de sugerir
o acréscimo de um parágrafo no artigo 10 que pudesse contemplar até o limite de 20% da carga horária total de um curso de
pós-graduação lato-sensu na modalidade à distância, o documento foi encaminhado para avaliação do Reitor. Ainda nos
informes, relatou-se sobre o fechamento do texto de minuta da Resolução nº 11 de 2011 (Regulamento para afastamento de
servidores do IFG para pós-graduação stricto-sensu) que irá para consulta pública e posteriormente ao Consup. Logo após, o
professor Thiago relata sobre a implantação do Centro de Referência em Pesquisa e Inovação, informando o trabalho que a
equipe vem desenvolvendo, com núcleos de pesquisa para promover as iniciativas propostas pelo Centro, contando com
laboratórios e no momento colocando em prática ações possíveis com os equipamentos que estão disponíveis. O intuito é que
esteja em funcionamento um laboratório de cada núcleo de pesquisa até agosto. (2) Em seguida passou-se à apreciação da ata
da 27ª reunião da Câmara, sendo aprovada com três abstenções. (3) Posteriormente, colocou-se em discussão o Plano de
Oferta de Cursos e vagas dos Câmpus - Pós-graduação, informando a importância dos cursos de formação inicial e continuada
e pós-graduação lato-sensu e stricto-sensu, dessa forma, chamando atenção dos gerentes de Pesquisa, Pós-graduação e
Extensão para participação e acompanhamento do plano de oferta de cursos de cada Câmpus para que a pós-graduação seja
contemplada. A Pró-reitoria de Ensino irá encaminhar um documento com orientações gerais sobre a construção do plano de
ofertas de cursos para todos os Câmpus, a partir disso orienta-se que as gerências possam participar das discussões, bem
como a discussão da jornada de trabalho docente. Thiago toma a palavra e relata a importância da gerência participar na
construção dos planos de ofertas de cursos juntamente com os chefes de departamento. 4) Inicia-se a discussão sobre o
programa de Apoio à pós-graduação e o professor Daywes informa que o GT( Formado por Alessandro, Lorenna, Gustavo e
Danielle) conseguiu finalizar o parecer as vésperas da reunião e será encaminhado à Câmara para leitura e pautado na
próxima reunião para que todos possam tomar conhecimento e aprovar o documento com as considerações necessárias. O GT
concordou com o encaminhamento. 5) Paulo relata sobre as minutas de políticas de pesquisa, inovação e pós-graduação que
foram submetidas a consulta pública e informa de maneira a dar enfâse nas contribuições que o Câmpus Inhumas enviou por
meio de uma nota postada na consulta pública se tratando de apontamentos de condução e percepção e não de apontamentos
específicos do texto em si o que será levado ao Conepex (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão). Lorenna, pede a palavra
e informa que o posicionamento da comunidade foi da necessidade do documento inicialmente construído ter sido submetido ao
parecer de uma plenária e após isso ser levado a consulta pública. Paulo, indica que a consulta pública pode ser exigida a
qualquer momento pelo Conepex ou Consup. Após algumas discussões o professor Daywes toma a palavra e relata que a
comissão central responsável pelas políticas de pós-graduação solicitou a extensão dos prazos de até seis semanas, para que
os Câmpus que ainda não puderam contribuir mobilizassem as comissões locais para darem apontamentos no documento e a
partir destes sistematizar as propostas. O professor Sérgio Botelho sugeriu 2 semanas para contribuições dos Câmpus e 2
semanas para Comissão Central. A solicitação foi colocada em votação e a Câmara decidiu a extensão de 3 semanas para as
contribuições dos Câmpus e 2 semanas para Comissão Central. Thiago toma a palavra e inicia relatando sobre a consulta
pública das políticas de pesquisa e inovação e informa que as contribuições foram mais textuais. O professor sugere que o
documento sistematizado seja encaminhado ao Conepex, em virtude do documento inicial ter sido elaborado pelos membros da

