MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
REITORIA

ATA DA 30ª 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

seis

dias do mês

webconferência

realizou-se

de julho de

dois mil

e

vinte, às

quatorze horas e quarenta minutos,

através de

a 30ª 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) aprovação
da ata da 29ª reunião; 2) Políticas de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação; 3) Instruções Normativas: Cadastro de Projetos
de Pesquisa; Grupos de Pesquisa; Orientação dos procedimentos de inclusão

de carga horária à distância na pós-

graduação lato-sensu; 4) Alinhamento das atividades de pesquisa e pós-graduação no retorno do calendário acadêmico
institucional; 5) informes; 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; Mariana Magalhães Nobrega; Marluce Silva Sousa; Nélio Silva
Júnior; 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. Paulo Francinete dá as boas-vindas e inicia-se as apresentações. Logo após, o professor sugere a
alteração da ordem da pauta dando voz para alguns membros do comitê interno do PIBICTI e deixando as políticas
de pesquisa, inovação e pós-graduação por último. 4)Professor João Guilherme,coordenador do comitê, faz um fala inicial,
relatando sobre as reuniões semanais com a preocupação do aperfeiçoamento dos editais, bem como dos critérios
de classificação com o acompanhamento do comitê externo desde o início do programa até o momento de
apresentação dos trabalhos. O comitê está trabalhando juntamente com servidores da T.I. no sistema dentro do suap
para melhor acompanhamento desses editais. Thiago, toma a palavra e relata sobre a data para lançamento dos editais em
meio a realidade da pandemia, o assunto foi discutido pelo Comitê interno do PIBICTI, membros da PROPPG e levado
ao Colégio de Dirigentes (CODIR) e aguarda posição do CNPQ. A PROPPG recebeu 109 solicitações de prorrogação para os
projetos e bolsas do IFG. As bolsas do IFG foram prorrogadas por mais dois meses, totalizando 14 parcelas. Em relação ao
CNPQ foram encaminhadas justificativas de cada projeto e assim que tiverem uma posição será amplamente divulgado. Paulo,
relata sobre solicitação de ampliação e renovação das cotas de bolsas para o CNPQ e até o presente momento aguardam
retorno. Após algumas ponderações sobre o calendário da pesquisa ficou decidido que os editais irão aguardar a definição do
calendário de cada câmpus e em discussão com o Comitê interno do PIBICTI, posteriormente, prever um novo calendário.
Levando em consideração que as atividades de laboratório sejam programadas mais a frente em relação ao cenário da
pandemiae o ciclo da pesquisa possa ser de 10 a 9 meses. 3) Orientação dos procedimentos de inclusão de carga horária à
distância na pós-graduação lato-sensu; Nas reuniões feitas pela PROPPG aos câmpus foi demandado inclusão de até 20% na
modalidade EAD para cursos lato-sensu. A partir da aprovação dessa demanda a preocupação seria de como proceder ao
receber os novos projetos decursos. A diretoria de EAD auxiliou o diretor de pós-graduação para realizar a minuta e essa foi lida
destacando alguns pontos. Será feita uma reunião com os coordenadores da pós-graduação e a minuta voltará para a Câmara
para nova discussão antes de seguir o trâmite. Posteriormente, em relação aos Cadastros de Projetos de Pesquisa e Grupos de
Pesquisa, o Professor Thiago faz um breve relato sobre as resoluções que regem os programas e alguns apontamentos em
relação as alterações que devem ser realizadas em cada um, demonstrando o que será levado para reunião com os líderes de
grupo de pesquisa. A pauta sobre as políticas de pesquisa, inovação e pós-graduação é transferida para a próxima reunião da
Câmara. Em seguida passou-se à apreciação da ata da 29ª reunião da Câmara, a ata foi aprovada com três abstenções. A
reunião é encerrada às dezessete horas e trinta minutos. Sem mais a relatar, eu, Jéssika Gonçalves de Miranda lavro a
presente ata que após lida e aprovada segue devidamente assinada por mim e pelos demais presentes.
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