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Ata da reunião do Conselho Acadêmico de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação realizada no dia 09/07/2018, na 

sala de reuniões da reitoria, às 9h e 30 min, sob a coordenação da Pró-reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-

graduação, Prof Rodney Albuquerque 

 

Conselheiros presentes: Elicardo Alves de Souza Gonçalves, Fernanda Delvalhas Piccolo, Fernanda Sá Freire Lefevre, 

Luís Dione Barbosa de Melo 

Presidência do Capog: Rodney Albuquerque – presente 

Convidados: Profª Patrícia Ferreira (Diretora de Inovação, sra. Annie Ramos e Jospe Ricardo Junior do Campus Paulo 

de Fortin 

Reunião iniciada às 10h. 

 

Assuntos  Ações Responsáveis Disposição 

Ata de 11/06/2018 
Ata da reunião do CAPOG do dia 11 de junho de 2018 foi 

aprovada por maioria. 
 

Aprovada  

Seminário de 

alinhamento do 

Marco Legal de 

Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação 

Informativo sobre o SisGen: A prof.ª Patrícia ressaltou a 

importância de cadastrar as pesquisas no SisGen, pois a 

não declaração pode gerar multa para o pesquisador e 

para a instituição. Também deve ser escolhido um gestor 

para validar os cadastros.  

Informativo sobre Política Institucional de Inovação. O 

prof. Rodney destacou que em breve serão iniciadas as 

discussões para a construção da Política Institucional de 

Inovação. 

A prof.ª Patrícia colocou-se também se colocou à 

disposição para repetir os Seminário nos Campi. 

Patrícia e 

Rodney 
Informada 

Portaria 191/2012 

- regulamenta 

fundação de apoio 

O prof. Rodney expôs quais serão os procedimentos para 

efetuar a utilização das fundações de apoio para projetos 

de Ciência, Tecnologia & Inovação. A portaria que 

permite sua utilização foi aprovada no Conselho Superior. 

Portanto, segundo a Portaria Interministerial Nº 191, DE 13 

DE MARÇO DE 2012, o próximo passo é submeter o 

pedido de credenciamento da Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento da Computação Científica (FACC) ao 

Grupo de Apoio Técnico (GAT – formado pela Secretaria 

de Educação Superior do MEC e pela Secretaria de 

Desenvolvimento Científico do MCTIC).  

Foi feita uma breve apresentação da FACC. O prof. 

Dione perguntou se é possível contratar outras fundações 

além da FAAC. O prof. Rodney esclareceu a 

regulamentação interna do uso de fundação de apoio não 

se restringe à FAAC. Outras fundações poderão ser 

credenciadas. 

Patrícia e 

Rodney 
Informada 

Definição dos 

relatores para 

relatoria da norma 

da Fundação de 

Apoio ao 

Desenvolvimento 

O prof. Rodney explicou que os documentos exigidos 

para o credenciamento já estão todos reunidos, menos a 

norma institucional que regulamenta uso de fundação de 

apoio.  

A prof.ª Patrícia ressaltou que já existe uma minuta para 

esta norma sendo apreciada pelos pró-reitores e que após 

Patrícia e 

Rodney 
Aprovada 
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esta etapa será necessário passar pela apreciação do 

CAPOG. A prof.ª convidou os conselheiros a indicarem 

dois relatores para desenvolver esta minuta e apresentar 

proposta a ser contemplada pelos conselheiros.  

A prof.ª Fernanda e o Prof. Elicardo se candidataram e 

não houve oposição pelos presentes, sendo então eleitos 

para a relatoria. 

O prof. Rodney anunciou que o prazo para a finalização 

deste trabalho e envio ao Grupo de Apoio Técnico 

(GAT), é de dois meses. 

Apresentação da 

demanda do 

campus Paulo de 

Frontin - fundação 

de apoio de 

Computação 

Científica 

A técnica administrativa Annie Ramos e o prof. José 

Ricardo Silva Jr., servidores do campus Engenheiro Paulo 

de Frotin, relataram suas experiências com a incubadora 

de jogos digitais de Paulo de Frotin. Na etapa de 

lançamento do edital para a incubadora de Jogos Digitais, 

foi exigida a participação de uma fundação de apoio para 

viabilizar a administração de recursos. Como não havia 

fundação credenciada, não foi possível realizar o edital de 

incubação. A alternativa foi realizar uma pré-incubação.  

Por conta dessa experiência, surgiram demandas de 

alunos por incubação e parcerias, além de projetos de 

desenvolvimento de jogos. Sem a fundação as bolsas 

estão sendo pagas via Recibo de Pagamento de 

Autônomo. 

Sra. Annie 

Ramos e Prof. 

José Ricardo 

 

Cotas na pós-

graduação e o 

papel da 

heteroidentificação 

no combate a 

fraudes no ensino 

superior do 

Instituto Federal 

O prof. Rodney anunciou que a discussão sobre cotas na 

pós-graduação terá espaço na Jornada de Pós-graduação. 

Sobre a comissão de heteroidentificação, o professor 

declarou que o prof. Davi será convidado ao Capog para 

falar sobre o assunto. A profª Fernanda relatou sua 

experiência na comissão de heteroidentificação no 

processo seletivo em Nilópolis. 

Prof. Rodney 

 

Agendamento 

reunião 

extraordinária 

Devido ao prazo exíguo para realização e aprovação da 

proposta de norma para uso de fundação de apoio e outras 

demandas, o prof. Rodney convocou reunião 

extraordinária no mês de agosto. 

A reunião extraordinária foi marcada para dia 20/08. 

A reunião ordinária do dia 13/08 foi confirmada e 

colocou-se na pauta a apresentação de informe sobre o 

andamento da relatoria da norma. 

Prof. Rodney 

aprovado 

Assuntos Gerais 

Sobre a Jornada Interna de Iniciação Científica e 

Tecnológica. A prof.ª Fernanda solicitou que haja espaço 

para participação de projetos de pesquisa que não estejam 

participando de editais da Proppi, como, por exemplo, os 

grupos PET. A prof.ª Patrícia respondeu que haverá, no 

evento, espaço para empreendedorismo com a 

participação de empresas Junior e incubadoras e convidou 

os PET para participar desta mesa. 

O prof. Elicardo perguntou a respeito da liberação de dos 

resultados dos editais PIBICT e PIBITI. A prof.ª Patrícia 
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Fernanda Sá Freire Lefevre  
 (Técnica em Assuntos Educacionais ) 

Rodney Cezar de Albuquerque  
(Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-

Graduação) 

Patrícia Silva Ferreira   
(Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa, 

Inovação e Pós-Graduação) 

 

respondeu que houve atrasos por conta das transições nos 

Campi, mas os resultados seriam liberados naquele dia. 

O prof. Rodney anunciou que, durante o Forpog, ele foi 

indicado e nomeado para a vice coordenação da câmara 

Técnica de Inovação. 

Observação: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11:30h 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


