1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA (ICeT) DO CAMPUS SÃO PAULO OCORRIDA NO DÉCIMO
DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS
Ao décimo dia do mês de novembro de 2016, com início às dezesseis horas e
dez minutos, na sala de reuniões da direção geral do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus São Paulo,
reuniram-se para reunião ordinária do Comitê de Iniciação Científica e
Tecnológica (Comitê do ICeT) do Campus São Paulo, os membros
designados pela Portaria nº SPO.175, de 18 de julho de 2016, a saber
Armando Traldi Junior, Paulo Sergio de Carvalho, Jorge Rodrigues de Souza
Junior, Garabed Kenchian, Jorge Venancio de Freitas Monteiro, Wagner de
Paula Gomes, Cintia Gonçalves Mendes da Silva, Paulo Sergio Dainez e José
Paulo Gircoreano. A reunião foi convocada pela presidente do Comitê com a
seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da reunião anterior; 2) PIBIFSP 2017 –
panorama geral das inscrições e homologação; 3) PIVICT 21017 – panorama
geral; 4) EICPOG 2017 – Encontro de Iniciação Científica e Pós-Graduação
do Campus São Paulo 2017; 5) Outros assuntos. Sobre o item 1 da pauta, a
presidente perguntou aos presentes se havia alguma objeção a ata enviada
anteriormente por e-mail. Sem manifestações contrárias, a ata foi aprovada.
Sobre o item 2 da pauta, a presidente informou que estendeu o prazo por
mais três dias (de 06/11 à 09/11) assim que observou que várias submissões
não atendiam os requisitos mínimos, como por exemplo, falta de número de
protocolo SUAP, falta de assinatura na ficha de inscrição, documento em
formato diferente ao previsto no edital, etc. A presidente informou que neste
período 6 (seis) novos proponentes submeteram projetos. Um total de
aproximadamente 150 (cento e cinquenta) projetos foi submetido, e os
números exatos seriam divulgados na homologação das inscrições. Não
houve objeções dos membros presentes neste sentido, sendo reforçado pelo
Prof. Paulo Sergio de Carvalho que esta ação visa atender o maior número de
submissões. Sobre o item 3 da pauta, a presidente informou que, até o
momento, haviam 26 (vinte e seis) projetos submetidos, sendo 2 (dois)
cancelados e 2 (dois) aguardando indicação de estudante. A presidente
informou que estes dois projetos – “Clube-museu de Ciências: Experimentos
de baixo custo para o ensino de Física” e “Clube-museu de Ciências:
Fenômenos elétricos no quotidiano” – haviam sido aprovados em 19/09. Após
debate entre os membros presentes, decidiu-se por comunicar o proponente
do projeto, que é o mesmo para os dois projetos, estabelecendo o prazo de 15
(quinze) dias corridos para esta indicação. Sobre o item 4 da pauta, a
presidente relatou como ocorreu o EICPOG deste ano, 2016, e o
planejamento do evento para 2017 deveria começar o quanto antes. A
presidente também mencionou que já comentou sobre essa organização com
os coordenadores dos cursos de pós-graduação do campus São Paulo. A
primeira discussão sobre o tema foi sobre o período de execução do EICPOG.
Entre os presentes houve consenso que o EICPOG ocorresse juntamente
com a SEDCITEC 2017, de 18 a 23/09/2017. A presidente informou que para
o formato do evento, os membros do comitê deveriam trazer sugestões para a
próxima reunião do Comitê, juntamente com indicações para Comitê Científico
e Comitê Organizador do EICPOG. Ao comentar sobre o formato, a presidente
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indicou que as sugestões devem ser, entre outros, sobre a quantidade de dias
do evento, quantidade de trabalhos aceitos em cada modalidade (Iniciação
científica e Pós-graduação, painéis e sessões técnicas), como organizar e
dialogar com os proponentes de outras semanas/encontros durante a
SEDCITEC. A professora Cintia também comentou sobre sua recente
participação na MOSTRATEC 2016, e como poderíamos trabalhar com a
possibilidade de convênios com feiras e outros eventos através da
apresentação dos melhores trabalhos do EICPOG nesses eventos. Além
disso, a presidente informou que pretende solicitar recurso de agências de
fomenta externas ao Campus, cujos editais para atendimento de eventos no
segundo semestre estão previstos para publicação em breve. Para isso, será
necessário que essas indicações acompanhem o nº do CPF de cada indicado.
A presidente informou também que é necessário que todos mantenham seu
currículo lattes atualizado, com data de atualização não superior a seis
meses. Sobre o item 5 da pauta, a presidente informou sobre o prêmio
recebido por um dos bolsistas PIBIFSP 2016 no MOSTRATEC 2016, em 4º
lugar na área de Engenharia Elétrica. A Profa. Cintia, que orienta o trabalho,
destacou o empenho do estudante e a grande concorrência no evento que
tem impacto internacional. Ainda no item 5, a presidente também informou
que ainda não tinha recebido a minuta que o prof. Procópio ficara de enviar na
última reunião, e comentou sobre a possibilidade de a minuta estar disponível
para sugestões da comunidade nos próximos dias. A presidente ainda
informou que um dos itens de pauta da próxima reunião, além da organização
da EICPOG, será o calendário de reuniões desse comitê durante o ano de
2017. Assim, conforme acordoado com os presentes, a presidente enviará
uma planilha a ser preenchida por todos com a disponibilidade de 2017 para
as reuniões do comitê. Não havendo outros assuntos a tratar, a presidente
encerrou a reunião às dezessete horas e dez minutos, tendo sido lavrada à
ata, que depois de lida e aprovada, deverá ser assinada por todos os
presentes acima nominados e referenciados.
Mariana Pelissari Monteiro Aguiar Baroni _____________________________
Armando Traldi Junior
_____________________________
Paulo Sergio de Carvalho
_____________________________
Jorge Rodrigues de Souza Junior
_____________________________
Garabed Kenchian
_____________________________
Jorge Venancio de Freitas Monteiro
_____________________________
Wagner de Paula Gomes
_____________________________
Cintia Gonçalves Mendes da Silva
_____________________________
Paulo Sergio Dainez
_____________________________
José Paulo Gircoreano
_____________________________

*Aprovada em reunião de 01/12/2016. A versão original com todas as
assinaturas está disponível na DPE/DGC/SPO.

