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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
REITORIA

ATA DA 31ª 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.

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e quarenta minutos, através de webconferência
realizou-se a 31ª 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 30ª reunião;
3) Minuta da Instrução Normativa que dispõe sobre as orientações para o planejamento e retorno das atividades acadêmicas de
foram remota emergencial nas ações de pesquisa, de inovação e nos cursos de pós-graduação stricto sensu e lato-sensu
ofertados pelos IFG durante a pandemia da COVID-19; 4) Políticas de Pesquisa e Inovação; Presentes, os conselheiros: Paulo
Francinete Silva Júnior; Blyeny Hatalita Pereira Alves ; Bruno Quirino Leal; 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; Mariana Magalhães Nobrega; Marluce Silva Sousa; Renato Naves Prado; Sérgio Botelho
de Oliveira; Simone Paixão Araújo, Samir Youssif Wehbi Arabi e Aleir Ferraz Tenório; o diretor de Pesquisa e Inovação, Thiago
Eduardo Pereira Alves e o diretor de pós-graduação, Daywes Pinheiro Neto como convidados.(1) Paulo Francinete dá as boasvindas e agradece a participação de todos na reunião. Inicia-se os informes relatando sobre a ocorrência de rodas de conversar
sobre o projeto e proposta de regulamento do Centro de referência em Pesquisa e Inovação do IFG (Citelab) e solicitou a
divulgação para tais discussões indicando cada eixo conforme cronograma citado, informando que para evitar alguns
transtornos o acesso a sala dessas reuniões seja feito no âmbito de e-mail institucional. Thiago toma a palavra e informa sobre
o lançamento de chamada pública para selecionar bolsistas de apoio técnico para o Citelab com atividades pilotos para
funcionamento inicial dos laboratórios. A chamada pública será encaminhada para o grupo dos Gerentes e aberta a comunidade
acadêmica. As bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) foram prorrogadas até 31 de
agosto de 2020 e as bolsas do IFG até 30 de setembro com entrega de relatório final até 31 de outubro através da plataforma
SUGEP. O seminário de Iniciação Científica ainda não possui formato definido e está sendo avaliado pelo Comitê Interno.
Quanto aos editais de Incentivo à participação em eventos científicos e tecnológicos (PIPECT E PAECT), terá edital lançado com
fluxo contínuo, em setembro, para novos cadastros com o intuito de apoio as apresentações de forma remota em eventos, de
acordo com planejamento orçamentário. Serão divulgadas ainda, pela PROPPG, duas instruções normativas que possam
esclarecer e atualizar sobre os trâmites de grupos de pesquisa e cadastros de projetos de pesquisa. Os Editais de Iniciação
Científica e Tecnológica terão novo ciclo com divulgação para inscrição de 14 de setembro até início de outubro para que as
bolsas sejam implementadas no período de novembro de 2020 a agosto de 202, perfazendo um ciclo de 10 meses. Thiago
solicita apoio da Câmara para atualização do banco de dados de avaliadores ad hoc e informa que o cadastro será feito pelo
sistema SUAP. Professor Daywes cita a instrução normativa que trata de 20% de carga horária a distância dos cursos de
especialização, o documento foi sistematizado com a contribuição dos coordenadores e será feita uma reunião dia 02 de
setembro para finalizar o documento e divulgação da instrução. (2) Em seguida passou-se à apreciação da ata da 30ª reunião
da Câmara que foi aprovada por unanimidade. (3) Paulo relata sobre a construção da minuta e que foi colocada em consulta
pública no dia 24 de julho, posteriormente ocorreu outra reunião com os coordenadores da pós-graduação para que o texto
fosse adequado conforme as contribuições recebidas. Daywes toma a palavra para chamar atenção para o artigo 7º da minuta
que entra em conflito com a portaria normativa nº 14/2020 inciso V artigo 6º, em que descreve a suspensão de prazos
regimentais, incluindo aqueles presentes nas resoluções dos cursos de pós-graduação strico-sensu e lato-sensu. A partir disso
foi escrito o artigo 7º na minuta com o propósito de que cada caso fosse avaliado pelo colegiado. Paulo, faz a leitura do artigo
em questão para discussão e aprovação do texto. O texto e a minuta foram aprovados por unanimidade. Além disso, a Câmara
definiu uma comissão de acompanhamento da implantação e execução de atividades remotas emergenciais nos cursos de pósgraduação, composta pelos membros Aleir Ferraz e Jacques Elias, os diretores Daywes e Thiago e mais dois nomes de
coordenadores da pós-graduação que serão definidos posteriormente. 4) Thiago relata que as políticas de pesquisa e inovação
foram discutidas com o intuito de fazer a integração e que o PDI faz referência a essas polítcas de forma generaliza sem metas
definidas. O documento criado foi colocado em consulta pública no início do ano e retornado a Câmara, porém, os conselheiros
decidiram por estender o prazo para que essas políticas tanto de pesquisa e inovação quanto da pós-graduação tivessem mais
contribuições dos câmpus. Posteriormente, foi feita a sistematização e encaminhado a esta reunião. Thiago faz a apresentação
das propostas e abre para discussão. Após alguns apontamentos as propostas foram aprovadas por unanimidade e serão
encaminhadas para avaliação do CONEPEX. 5) Encaminhamentos: O professor Paulo relata alguns encaminhamentos que a
PROPPG planejou realizar nos próximos meses. O lançamento do CiteLab com cerimônia virtual para apresentação; divulgação
da plataforma IFG produz; resultados dos Editais da Iniciação Científica e Tecnológica, juntamente com edital de Apoio à
Propriedade em Pesquisa (PROAPP). Algumas reuniões feitas nos câmpus levaram a abordagens sobre as revisões das

