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Resumo
A DIPPE (Diretoria de Inovação, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação) conta com
o comitê de Pesquisa criado a partir do ano de 2009. Atualmente, possui 27
projetos de pesquisa em desenvolvimento, 01 programa de extensão em restauro
público, 17 projetos de extensão e na pós-graduação lato sensu 02
especializações em curso e mais três em aprovação; quanto ao stricto sensu 01
curso aguarda aprovação pela CAPES. Também dispõe da coordenação de
Assuntos Internacionais criada em dezembro de 2017 em esforço conjunto da
diretoria do Campus Ouro Preto, da Assessoria Internacional do IFMG e da DIPPE
para promover a internacionalização em nosso campus. Até o momento, buscouse estruturar um projeto de Internacionalização cujas ações têm como objetivo
estabelecer parcerias com instituições estrangeiras, visando intercâmbio de
tecnologias, metodologias, pesquisas, línguas e culturas. Todas as ações têm por
objetivo envolver a comunidade acadêmica além de proporcionar apoio aos
projetos. Já o comitê tem caráter consultivo e visa assessorar a Direção-Geral do
Campus Ouro Preto no cumprimento de sua missão institucional, bem como
sugerir novas políticas relacionadas aos processos de inovação, pesquisa e
extensão e Pós-Graduação no Campus Ouro Preto.
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Abstract
DIPPE, Directorate of Innovation, Research, Extension and Post-Graduation, has
the Research Committee created since 2009. Currently, it has 27 research projects
under development, 01 extension program in public restoration, 17 extension and
postgraduate latu-sensu 02 ongoing specializations and three more in approval; as
to stricto-sensu 01 course awaiting approval by CAPES. It also has the
coordination of International Affairs created in December 2017 in a joint effort of
the Ouro Preto Campus, IFMG International Advisory Board and DIPPE to promote
internationalization on our campus. To date, we have sought to structure an
internationalization project whose actions aim to establish partnerships with foreign
institutions, aiming at the exchange of technologies, methodologies, research,
languages and cultures. All actions aim to involve the academic community in
addition to providing support to the projects. The committee is advisory in nature
and aims to advise the General Directorate of the Ouro Preto Campus in the
fulfillment of its institutional mission, as well as to suggest new policies related to
the innovation, research and extension processes and Post-Graduation in the Ouro
Preto Campus.
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