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ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PESQUISA DA PRÓ-1 
REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADA NO ANO DE 2020. 2 
Às quatorze horas do dia sete de julho de dois mil e vinte, na Sala Virtual do Pró-reitor 3 
de Pesquisa e Pós-graduação no sistema Webex Meeting, foi realizada reunião ordinária 4 
da Câmara de Pesquisa, sob a presidência do Prof. Valdemar Lacerda Júnior, Pró-reitor 5 
de Pesquisa e Pós-Graduação, e contando com a presença dos Professores Fábio Luiz 6 
Partelli (Diretor de Pesquisa), Maria José Pontes (Diretora do Instituto de Inovação 7 
Tecnológica), Eduardo de Sá Mendonça (Centro de Ciências Agrárias e Engenharias), 8 
Ricardo Machado Kuster (Centro de Ciências Exatas), Wagner dos Santos (Centro de 9 
Educação Física e Desportos), Letícia Pedruzzi Fonseca (Centro de Artes), Renata Duarte 10 
Simões (Centro de Educação), Taís Cristina Bastos Soares (Centro de Ciências Exatas, 11 
Naturais e da Saúde) e Andréia Soprani dos Santos (Centro Universitário Norte do 12 
Espírito Santo). Havendo quorum legal o Prof. Valdemar Lacerda Júnior fez a 13 
apresentação dos pontos de pauta. PAUTA: 1. Escolha de três membros para Comissão 14 
de análise do Edital de manutenção de equipamento (Edital nº 001/2020 - 15 
DP/PRPPG/Ufes, de 27 de janeiro de 2020). 2. Plataforma Stela Experta. 3. Uso dos 16 
recursos do Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) para o ano de 2020. Dando início aos 17 
trabalhos o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação fez uma breve explicação sobre 18 
arrecadação, autorização e uso dos recursos da Universidade explicando aos presentes 19 
que, apesar da Universidade ter arrecadado R$ 29 (vinte e nove) milhões de reais em 20 
receita própria, até o momento, o Governo Federal autorizou somente o uso de 17 21 
(dezessete) milhões de reais. E que cada verba precisa ser alocada em fonte própria. Em 22 
seguida, o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação cedeu a palavra para o Diretor de 23 
Pesquisa que solicitou a indicação de três nomes para compor comissão de análise do 24 
Edital de manutenção de equipamento cujas atribuições também incluem criação de 25 
critérios de quais equipamentos e propostas serão contempladas com base nos termos do 26 
que consta o edital, ou seja, considerando os critérios de multiusuários do equipamento. 27 
Após observação, voluntariaram-se para compor a comissão os Professores Ricardo 28 
Machado Kuster (CCE), Wagner dos Santos (CEFD) e Eduardo de Sá Mendonça 29 
(CCAE). Em votação, todos os nomes foram aprovados por unanimidade. Partindo para 30 
o segundo ponto de pauta, o Prof. Valdemar Lacerda Júnior apresentou a proposta de 31 
assinatura da Plataforma Stela Experta, ferramenta de gestão acadêmica e administrativa 32 
que utiliza as métricas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 33 
(Capes) e oferece serviços de apoio estratégico nas áreas de gestão de pesquisa e de 34 
inovação. Considerando o número de docentes mestres e doutores da Instituição, o Pró-35 
reitor de Pesquisa e Pós-graduação esclareceu que a contratação de 1.750 (mil setecentas 36 
e cinquenta) assinaturas atende o quadro de pesquisadores da Instituição. E explicou ainda 37 
que a diferença entre mil assinaturas e o quantitativo proposto é de apenas R$ 11 mil reais 38 
e que esse valor não se dá de maneira linear. Sobre as possibilidades da plataforma, Prof. 39 
Fábio Luiz Partelli enfatizou que é possível realizar levantamento dos grupos de pesquisa 40 
da Instituição e, pelo diagnóstico curricular, segmentar a distribuição dos projetos 41 
cadastrados por Centro/Departamento. Na sequência, Prof. Valdemar Lacerda Júnior 42 
salientou que o Instituto Federal do Espírito Santo já utiliza essa ferramenta desde 2018. 43 

Este documento foi assinado digitalmente por VALDEMAR LACERDA JUNIOR
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/44660?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por FABIO LUIZ PARTELLI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/44765?tipoArquivo=O



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CÂMARA DE PESQUISA 

 
 
 

A Profa. Maria José Pontes afirmou a necessidade de incluir assinatura para todos os 44 
docentes da Ufes não apenas os que estão inseridos em programas de pós-graduação. Em 45 
resposta, o Prof. Valdemar Lacerda Júnior informou que o preço do contrato é firmado 46 
pelo cadastro do Currículo Lattes, nesse sentido, o quantitativo seria suficiente para 47 
atender a demanda, e, caso não fosse possível, dar preferência aos que estão envolvidos 48 
em atividades de pesquisa, seja na graduação, seja na pós-graduação. Em seguida, explica 49 
que o contrato será feito por exclusividade, uma vez que só há no mercado 01 50 
(uma) empresa capaz de fornecer o objeto a ser adquirido, e põe em votação o aditivo de 51 
R$ 11 (onze) mil reais em relação aos R$ 50 (cinquenta) mil reais já aprovados para 52 
contratação dos serviços da Plataforma Stela Experta, em votação, aprovado por 53 
unanimidade poder usar R$ 61 mil reais. Em relação ao terceiro ponto de pauta, coube ao 54 
Diretor de Pesquisa apresentar tabela com estimativa de gastos de 2020 de itens 55 
financiados com recurso do FAP. Com a palavra, o Prof. Fábio Luiz Partelli apresentou 56 
os valores de pagamento aprovados e estimados para o ano de 2020, por ordem de 57 
prioridade: a) bolsas de iniciação científica do edital em curso; b) bolsas de iniciação 58 
científica do edital Piic 2020/2021 a serem capitalizadas pelo Edital 003/2019 - 59 
DP/PRPPG/Ufes; c) reembolso de taxa de publicação de artigo; d) reembolso de taxa de 60 
inscrição em evento; e) edital de manutenção de equipamento 2019; f) edital de 61 
manutenção de equipamento 2020; g) pagamento de tradução de artigo; h) assinatura da 62 
plataforma Stela Experta. Em destaque, o Diretor de Pesquisa ressaltou que, além da 63 
pandemia de Covid-19, diante do contingenciamento de verbas caberia à Câmara de 64 
Pesquisa votar acerca de reajustes de pagamento dos projetos e/ou editais com valores 65 
aprovados e em andamento e do cancelamento, para o ano de 2020, dos projetos e/ou 66 
editais com valores aprovados, mas que em razão da diferença entre os recursos 67 
arrecadados e autorizados, nesse momento, não há previsão de liberação de empenho para 68 
execução desses projetos, a saber: projeto de internacionalização; editoração de livros; 69 
manutenção contínua dos laboratórios multiusuários cadastrados; e, bolsas de apoio 70 
técnico aos laboratórios de multiusuários cadastrados. Dos valores discutidos, a Profa. 71 
Taís Cristina Bastos Soares sugeriu que a tradução de artigo atendesse a todos os 72 
professores associados à pesquisa e não somente aos docentes vinculados aos programas 73 
de pós-graduação, e que, fossem aprovados apenas artigos nos extratos A e B1 do Qualis 74 
Capes. Em resposta, o Diretor de Pesquisa sugeriu definir uma quantidade de artigos e/ou 75 
valores para atender quem não está credenciado em programa de pós-graduação. Sobre o 76 
edital de manutenção de equipamentos, o Diretor de Pesquisa informou que restam 77 
propostas aprovadas, mas que ainda não enviaram solicitação para atendimento e propõe 78 
encerrar o edital com base na data limite que expirou desde agosto de 2019, conforme 79 
previsto em edital. As Professoras Andréia Soprani dos Santos e Letícia Pedruzzi Fonseca 80 
questionaram se a data era de conhecimento dos docentes. Em seguida, o Prof. Eduardo 81 
de Sá Mendonça propõe que antes de encerrar o edital, a Diretoria de Pesquisa entre em 82 
contato com os docentes contemplados e verifique as excepcionalidades que ocorreram 83 
para a perda do prazo. Diante das sugestões tanto o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-84 
graduação quanto o Diretor de Pesquisa sugerem a mesma data do edital de manutenção 85 
de equipamento que está em avaliação. Posto em votação, todas as questões pertinentes 86 
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ao FAP foram aprovadas por unanimidade. Após deliberações, o Diretor de Pesquisa 87 
comunicou as participantes que as atas das reuniões anteriores se encontram na página da 88 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e que os editais do Programa Institucional de 89 
Iniciação Científica e de apoio à recém-contratados e/ou recém-doutores estão em 90 
andamento na fase de análise. Nada mais havendo a tratar, o Pró-reitor agradeceu a 91 
presença de todos e declarou encerrada a sessão. Eu, Ludmila Gonçalves Martins, 92 
secretariando a reunião, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada será assinada pelos 93 
presentes. Vitória, sete de julho de 2020.   94 

Este documento foi assinado digitalmente por VALDEMAR LACERDA JUNIOR
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/44660?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por FABIO LUIZ PARTELLI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/44765?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
VALDEMAR LACERDA JUNIOR - SIAPE 1524293
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG
Em 03/08/2020 às 18:57

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/44660?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por VALDEMAR LACERDA JUNIOR
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/44660?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por FABIO LUIZ PARTELLI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/44765?tipoArquivo=O



PROTOCOLO DE ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
FABIO LUIZ PARTELLI - SIAPE 1643050
Diretor de Pesquisa
Diretoria de Pesquisa - DP/PRPPG
Em 04/08/2020 às 07:21

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/44765?tipoArquivo=O

Este documento foi assinado digitalmente por FABIO LUIZ PARTELLI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/44765?tipoArquivo=O


