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Conheça mais sobre o NIPE –
Núcleo Institucional de Pesquisa
e Extensão

1.
Nosso instituto
está crescendo. São
ampliados
os cursos
oferecidos,
as cidades
atendidas,
a quantidade de alunos e servidores. E cada vez mais ganha importância os órgãos colegiados. Órgãos colegiados são aqueles em
que há representações diversas e
as decisões são tomadas em grupos, com o aproveitamento de experiências diferenciadas. São conhecidos pelos nomes de Conselhos, Comitês, Juntas, Câmaras, Colégios,
Comissões, Equipes, Grupos de
Trabalho, além de outros. Nesse
contexto, acabamos nos deparamos
com diversas siglas e muitas vezes
não compreendemos bem seus significados. Quem são os membros
que os compõe? Qual papel compete a cada órgão? O que já foi desenvolvido por ele? Diante dessas
questões, perguntamos, você conhece o NIPE? Não é preciso se assustar com
mais
uma
sigla. Agora
você vai conhecer um
pouco mais
sobre esse
órgão.

No ano de 2011, por meio de Edital para fomento
interno de Pesquisa e Extensão lançado pelo NIPE,
foram aprovados vinte e quatro projetos, envolvendo a
participação de vinte e três bolsistas. Doze alunos dos
cursos técnicos foram contemplados com bolsas PIBIC-JR
e onze alunos dos cursos superiores receberam bolsa PIBIC, que, somadas, totalizaram a quantia de R$
32.880,00. Os recursos foram disponibilizados pelo IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes .

3.

5.

No ano de 2012
houve um aumento
na
apresentação
de projetos. Foram quarenta e três submetidos
ao Edital lançado pelo
NIPE. Desses, trinta e
nove foram aprovados,
contanto com uma participação de 30 bolsistas
dos diversos do Câmpus. A execução das
atividades continuará ao
longo de 2013. O orçamento estimado é de
aproximadamente
duzentos e cinquenta mil
reais, entre bolsas, equipamentos,
materiais
permanentes, material
de consumo e serviços.

4.

O Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão – NIPE é
o órgão de apoio das Pró-Reitorias de Extensão e Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Um de seus principais objetivos é estimular o desenvolvimento das atividades de pesquisa,
extensão e inovação, apoiando e incentivando a realização de projetos. Cabe a esse órgão regular e operacionalizar os editais, especialmente àqueles relacionados à concessão de bolsas, pró-labore
e outras fontes de remuneração.

2.

Atualmente o Núcleo
Institucional de Pesquisa e
Extensão é coordenado pela
professora Lúcia Ferreira, responsável pela área de Pesquisa no Câmpus Inconfidentes.
Também participam a Coordenadora Geral de Extensão
professora Ana Cristina, o Coordenador Geral de Produção
e Desenvolvimento Wilson
Roberto, o diretor do Departamento de Desenvolvimento
Educacional Carlos Cézar, a
Coordenadora do Escritório
Local de Inovação e Transferência de Tecnologia (ELITT)
Lilian Vilela – que são os chamados membros natos, uma
vez que a participação decorre diretamente dos cargos ocupados. Também participam
os professores Cleber Kouri,
João Tavares, José Luiz ,
Marcos Caldeira, Miguel Angel, Rafael Bolelli e o técnicoadministrativo Oswaldo Bueno.
As reuniões do NIPE
acontecem todas as segundas feiras, das oito as onze
horas, na sala de reuniões do
prédio da Biblioteca e toda
comunidade
acadêmica
pode participar como
ouvinte.
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