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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA (ICeT) DO CAMPUS SÃO PAULO OCORRIDA NO
PRIMEIRO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS
No primeiro dia do mês de dezembro 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
Mariana Pelissari Monteiro Aguiar Baroni (presidente), Armando Traldi Junior,
Paulo Sergio de Carvalho, Jorge Rodrigues de Souza Junior, Jorge Venancio
de Freitas Monteiro, Wagner de Paula Gomes, Leandro Rodrigues Gonzalez,
Paulo Sergio Dainez, José Paulo Gircoreano, Peterson Lásaro Lopes. A
reunião foi convocada pela presidente do Comitê com a seguinte pauta: 1)
Aprovação da ata da reunião anterior; 2) análise de solicitações diversas; 3)
panorama geral PIVICT 2016 e PIBIFSP 2016; 4) panorama geral PIBIFSP
2017; 5) organização do EICPOG 2017; 6) definição da data de reuniões para
o primeiro semestre de 2017; 7) 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 apresentou duas solicitações que
tratavam do mesmo assunto: extensão de prazo para entrega do relatório
final. A presidente relembrou os membros do comitê que o prazo para entrega
do relatório final do PIBIFSP 2016 é 10/12/2016. As solicitações com as
justificativas apresentadas pela orientadora e estudantes foram lidas por todos
os membros do comitê presentes. Algumas questões foram levantadas como:
os projetos são de um mesmo professor orientador, o prazo para entrega do
relatório final foi divulgado no edital, assim, com bastante antecedência, todos
os projetos têm características específicas e, portanto merecem estudos
individuais de caso. Após deliberação, foi consenso entre os presentes que a
orientadora e estudantes deveriam entregar relatório de todo o trabalho
realizado até o momento no prazo devido, sendo o texto podendo ser
substituído até 10/01/2017. Sobre o item 3 da pauta, a presidente informou
que apenas um relatório parcial ainda não havia sido entregue, do PIBIFSP
2016, e que os relatórios finais tem prazo máximo para entrega em
10/12/2016. Após essa entrega, a Coordenadoria de Fomentos fará uma
avaliação técnica do relatório e notificará os autores. Os membros do comitê
presentes deliberaram não haver necessidade de avaliar cientificamente a
execução do projeto uma vez que tal análise depende do orientador do
projeto, sendo esta uma das responsabilidades deste no PIBIFSP. Sobre o
PIVICT 2016, a presidente informou que até aquela data haviam sido inscritos
29 projetos, sendo também já cancelados 8 projetos por motivos diversos.
Sobre o item 4 da pauta, a presidente informou que foram recebidos 149
projetos e a homologação dos resultados foi divulgada em 17/11/2016,
conforme as decisões do Comitê das reuniões anteriores. Na homologação
dos resultados, 135 projetos apresentaram os requisitos mínimos para
inscrição. Também foi informado que todos os projetos já haviam sido
encaminhados para os pareceristas, pela Coordenadoria de fomentos, dos
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quais aguardávamos retorno com o parecer. Sobre o item 5 da pauta, a
presidente questionou como havia sido o recebimento da organização do
EICPOG nas subáreas dos membros presentes. Todos comentaram que as
áreas receberam bem a iniciativa. A presidente então informou que aguarda
dos membros do comitê os nomes dos interessados a fazer parte da comissão
organizadora e científica do comitê. Tais informações poderiam ser enviadas
por email com o nome completo e número de CPF do interessado. A
presidente informou que é essencial que estas pessoas tenham o currículo
Lattes atualizado. Sobre o item 6 da pauta, a presidente informou que houve
pouca aderência dos membros do comitê no preenchimento da planilha
online, sendo necessária a proposição de datas e horário para realização das
reuniões entre os presentes. Assim, ficou decidido que os dias das reuniões
do comitê no primeiro semestre de 2016 será 09/03/2017, 13/04/2017,
11/05/2017 e 08/06/2017. O horário das reuniões se manterá às 16h. Sobre o
item 7 da pauta, a presidente informou que dependendo do recebimento dos
pareceres, será necessário prorrogar o prazo de lançamento do resultado do
edital PIBIFSP. Consequentemente, talvez seja necessário que haja uma
reunião extraordinária para deliberação sobre possíveis interposições de
recurso. Não houve objeções entre os presentes com relação a esta
possibilidade. 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 ___________________________________
Jorge Venancio de Freitas Monteiro _________________________________
Wagner de Paula Gomes __________________________________________
Leandro Rodrigues Gonzalez ______________________________________
Paulo Sergio Dainez _____________________________________________
José Paulo Gircoreano ____________________________________________
Peterson Lásaro Lopes ___________________________________________

*Aprovada em reunião de 09/03/2017. A versão original com todas as
assinaturas está disponível na DPE/DGC/SPO.

