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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2021 

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quinze horas, realizou-se por 1 

webconferência, através do link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marcelo-mallet-siqueira-2 

campos, a primeira reunião extraordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de 3 

Pesquisa e Inovação (CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão, Professor Marcelo Mallet 4 

Siqueira Campos. Além do Presidente, estiveram presentes os seguintes membros: Professoras 5 

Liliane Madruga Prestes, Andréia Modrzejewski Zucolotto e Carine Bueira Loureiro; a Técnica 6 

Administrativa Denise Luzia Wolff; e, o discente Arthur de Castro Fraga. A professora Silvia de Castro 7 

Bertagnolli justificou a ausência por ter atividade síncrona de uma APNP no mesmo horário.  Na 8 

abertura do expediente foi lida a pauta: 1. Avaliação de prestação de contas. 2. Assuntos gerais. Na 9 

sequência passou-se aos pontos de pauta: 1. Avaliação de prestação de contas. O Professor Marcelo 10 

informou que seria dada sequência a avaliação da prestação de contas do Edital 64/2019 (sessenta 11 

e quatro de dois mil e dezenove) – Fomento Interno para Projetos de Pesquisa e Inovação 2020/2021 12 

(dois mil e vinte e dois mil e vinte e um) e do Edital 74/2019 (setenta e quatro de dois mil e 13 

dezenove)  – Apoio a projetos para implantação e estruturação de habitats de inovação e 14 

empreendedorismo. Foram analisadas as seguintes prestações de contas do Edital 64/2019 15 

(sessenta e quatro de dois mil e dezenove) – Fomento Interno para Projetos de Pesquisa e Inovação 16 

2020/2021(dois mil e vinte e dois mil e vinte e um): 1) do projeto Avaliação do potencial 17 

antineoplásico, antimicrobiano e antioxidante de compostos híbridos Dihidropirimidinona da 18 

Professora Giandra Volpato, sendo a prestação de contas aprovada por unanimidade dos presentes. 19 

2) do projeto Avaliações físicas, químicas, microbiológicas e por bioensaios com vegetais da água 20 

superficial do Guaíba da Professora Juliana Schmitt de Nonohay, sendo a prestação de contas 21 

aprovada por unanimidade dos presentes. 3) do projeto Laminoteca de Anatomia Vegetal - 22 

Conhecendo a flora nativa do Rio Grande do Sul por dentro! Da Professora Márcia Bündchen, sendo 23 
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a prestação de contas aprovada por unanimidade dos presentes. 4) do projeto de JOGOS DIGITAIS 24 

EDUCACIONAIS da Professora Márcia Hafele Islabão Franco, sendo a prestação de contas aprovada 25 

por unanimidade dos presentes. 5) do projeto Percepção sonora espacial: discutindo os limites e as 26 

possibilidades de interação e de interdependência positiva de pessoas com deficiência visual em 27 

sistemas Web síncronos do Professor Rodrigo Prestes Machado. Os integrantes da CAGPPI aceitaram 28 

em caráter excepcional a justificativa do pesquisador com relação ao frete em função da pandemia, 29 

sendo a prestação de contas aprovada por unanimidade dos presentes. 6) do projeto 30 

Monitoramento da qualidade da água do Delta do Jacuí, Lago Guaíba: utilização de equipamentos 31 

portáteis e de um sistema de coleta multiparâmetro de baixo custo da Professora Simone Caterina 32 

Kapusta, sendo a prestação de contas aprovada por unanimidade dos presentes. 7) do projeto Da 33 

sexagem fetal ao chá de revelação: (re) produção de scripts de gênero e divulgação científica em 34 

sites destinados à gestantes ou futuras mães da Professora Liliane Madruga Prestes, sendo a 35 

prestação de contas aprovada por unanimidade dos presentes. Também foi analisada a prestação 36 

de contas do seguinte projeto do Edital 74/2019 (setenta e quatro de dois mil e dezenove)  – Apoio 37 

a projetos para implantação e estruturação de habitats de inovação e empreendedorismo: 1) do 38 

projeto Reestruturação da incubadora tecno-social do Campus Porto Alegre do Professor Sérgio 39 

Wesner Viana. O Professor Marcelo informou que o proponente já havia devolvido a maior parte do 40 

recurso recebido em função da previsão de gastos que não puderam ser executados em função da 41 

pandemia. Foi comentado sobre a importância de se evitar a devolução de recursos e bolsas em 42 

função de que vários projetos acabam ficando sem recursos e também da necessidade de se 43 

estabelecer critérios e prazos para o cancelamento de bolsas. A prestação de contas foi aprovada 44 

por unanimidade dos presentes. 2. Assuntos gerais. O Professor Marcelo comunicou que foram 45 

publicados os seguintes editais: 1) Edital IFRS Nº 06/2021 - Apoio aos discentes de cursos técnicos 46 

de nível médio e de graduação em apresentação de trabalhos em eventos científicos no âmbito da 47 

pesquisa e inovação; 2) Edital IFRS Nº 07/2021 - Apoio aos discentes de cursos lato sensu e de 48 

programas de pós-graduação stricto sensu em apresentação de trabalhos em eventos científicos no 49 

âmbito da pesquisa e inovação. Estes editais tratam de auxílio a eventos para estudantes. Lembrou 50 

que não serão contemplados eventos que ocorrerão presencialmente e que, no momento, não há 51 

orçamento previsto que garanta a efetivação do custeio dos editais e inclusive não haverá edital de 52 

auxílio a eventos para servidores no presente ano. O Professor Marcelo informou também que o 53 

pagamento dos bolsistas do mês de janeiro foi realizado, porém para os próximos meses não há 54 

garantia de pagamento dos mesmos em função do Congresso Nacional ainda não ter votado a Lei 55 
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Orçamentária Anual de 2021 (dois mil e vinte e um) e a atual liberação de recursos é insuficiente 56 

para o pagamento. Nada mais havendo a registrar, o presidente da comissão agradeceu a 57 

participação de todos e encerrou a reunião. Foi lavrada a presente ata, por mim Igor Ghelman Sordi 58 

Zibenberg, que após lida e aprovada será assinada por todos os integrantes da CAGPPI presentes na 59 

reunião.60 
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