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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2021

Aos vinte e três 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 segunda reunião ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e 3 

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

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

Schmitt de Nonohay, Andréia Modrzejewski Zucolotto, Carine Bueira Loureiro e Sílvia de Castro 6 

Bertagnolli; a Técnica Administrativa Denise Luzia Wolff; e, o discente Arthur de Castro Fraga. 7 

Justificou sua ausência a professora Liliane Madruga Prestes. Na abertura do expediente foi lida a 8 

pauta: 1. Aprovação das atas das reuniões anteriores. 2. Avaliação dos relatórios dos bolsistas 9 

referentes ao Edital 92/2018 (noventa e dois de dois mil e oito), Edital 64/2019 (sessenta e quatro 10 

de dois mil e dezenove) e Edital 06/2020 (seis de dois mil e vinte). 3. Respostas recebidas 11 

referentes aos apontamentos da avaliação de relatórios de projetos de pesquisa. 4. Prestação de 12 

contas de Auxílio a Eventos. 5. Retificação do Edital 02/2021 (dois de dois mil e vinte e um) - 13 

Seleção de Bolsista de Iniciação Científica e/ou Tecnológica. 6. Desistência de bolsista referente 14 

ao Edital 13/2020 (treze de dois mil e vinte). 7. Assuntos Gerais. Na sequência passou-se ao ponto 15 

de pauta: 1. Aprovação das atas das reuniões anteriores. O presidente da comissão colocou em 16 

votação a aprovação das atas das seguintes reuniões: décima reunião ordinária de 2020 (10/2020), 17 

segunda reunião extraordinária de 2020 (02/2020), primeira reunião ordinária de 2021 (01/2021) e, 18 

a primeira reunião extraordinária de 2021 (01/2021). As atas foram aprovadas por unanimidade dos 19 

presentes. Na sequência passou-se ao ponto de pauta: 2. Avaliação dos relatórios referentes ao 20 

Edital 92/2018 (noventa e dois de dois mil e oito) – Fluxo Contínuo Projetos de Pesquisa e/ou 21 

Inovação Desenvolvidos por Servidores do IFRS em Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, 22 
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Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado, Edital 64/2019 (sessenta e quatro 23 

de dois mil e dezenove) – Fomento Interno para Projetos de Pesquisa e Inovação 2020/2021 (dois 24 

mil e vinte e dois mil e vinte e um) e Edital 06/2020 (seis de dois mil e vinte) - Fluxo Contínuo 25 

Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Foi analisado o relatório do projeto O PAPEL DO 26 

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DOS PESQUISADORES NO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 27 

PARA CONCESSÃO DE PATENTES DA UFRGS de autoria de Marilia Bonzanini Bossle vinculado ao Edital 28 

92/2018 (noventa e dois de dois mil e dezoito) – Fluxo Contínuo Projetos de Pesquisa e/ou Inovação 29 

Desenvolvidos por Servidores do IFRS em Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, Programas de Pós-30 

Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado. O projeto foi aprovado por unanimidade. Foram 31 

analisados os seguintes relatórios referentes ao Edital 64/2019 (sessenta e quatro de dois mil e 32 

dezenove) – Fomento Interno para Projetos de Pesquisa e Inovação 2020/2021 (dois mil e vinte e 33 

dois mil e vinte e um): 1) bolsista Adriano Okraszewska da Silva vinculado ao projeto Jogos Digitais 34 

Educacionais Inteligentes de autoria de Márcia Häfele Islabão Franco. O relatório foi aprovado com 35 

a necessidade de ajuste no que diz respeito a atualização do currículo lattes e inclusão em grupo de 36 

pesquisa; 2) bolsista Jean Crisostomo de Campos Villanueva vinculado ao projeto Jogos Digitais 37 

Educacionais Inteligentes de autoria de Márcia Häfele Islabão Franco. O relatório foi aprovado por 38 

unanimidade; 3) bolsista José Mendes Chesini vinculado ao projeto Monitoramento da qualidade da 39 

água do Delta do Jacuí, Lago Guaiba: utilização de equipamentos portáteis e de um sistema de coleta 40 

multiparâmetros de baixo custo operacional de autoria da Professora Simone Caterina Kapusta. O 41 

relatório foi aprovado com a recomendação que o orientador justifique que o período de tempo em 42 

que o bolsista ficou no projeto não foi suficiente para dar andamento às atividades propostas para 43 

o desenvolvimento do projeto. Passando ao Edital 06/2020 (seis de dois mil e vinte) - Fluxo Contínuo 44 

Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, foi analisado o relatório do projeto O uso das 45 

Tecnologias Digitais na Educação Básica: propostas para a escola no século 21 de autoria da 46 

Professora Carine Bueira Loureiro. O relatório foi aprovado com a necessidade de ajuste, pois não 47 

foram encontrados alunos vinculados ao projeto no relatório. Foi solicitada a inclusão dos nomes 48 

dos estudantes, bem como o cadastro deles no grupo de pesquisa. Passou-se ao ponto de pauta: 3. 49 

Respostas recebidas referentes aos apontamentos nos relatórios de projetos de pesquisa. Foram 50 

analisados os relatórios dos seguintes projetos: Transferência de Tecnologias Sociais: difusão de boas 51 

práticas em hortas escolares, de autoria da Professora Marilia Bonzanini Bozzle, submetido ao Edital 52 

06/2020 (seis de dois mil e vinte) - Fluxo Contínuo Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, 53 

tendo sido aprovado por unanimidade; Entrega de valor para o cliente utilizando abordagem de RNA 54 
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para Sistemas de produto-Serviço Sustentável, de autoria da Professora Vera Lúcia Milani Martins, 55 

submetido ao Edital 64/2019 (sessenta e quatro de dois mil e dezenove) – Fomento Interno para 56 

Projetos de Pesquisa e Inovação 2020/2021 (dois mil e vinte e dois mil e vinte e um), tendo sido 57 

aprovado por unanimidade; Acessibilidade e inclusão de adolescentes com fibrose cística  no uso das 58 

tecnologias de informação e de comunicação e na  criação de game V, de autoria da Professora 59 

Lizandra Brasil Estabel, submetido ao Edital 64/2019 (sessenta e quatro de dois mil e dezenove) – 60 

Fomento Interno para Projetos de Pesquisa e Inovação 2020/2021 (dois mil e vinte e dois mil e vinte 61 

e um), tendo sido aprovado por unanimidade; e, Entrega de valor para o cliente utilizando 62 

abordagem de RNA para Sistemas de produto-Serviço Sustentável, de autoria da Professora Vera 63 

Lúcia Milani Martins, submetido ao Edital 06/2020 (seis de dois mil e vinte) - Fluxo Contínuo Projetos 64 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, tendo sido aprovado por unanimidade. Na sequência 65 

passou-se ao ponto de pauta: 4. Prestação de contas de Auxílio a Eventos. Foi avaliado o relatório 66 

do estudante Evandro Damasceno Morais que apresentou o trabalho Criação de materiais didáticos 67 

em impressão 3D, para o ensino de bioquímica sob orientação da Professora Karin Tallini submetido 68 

ao Edital IFRS Nº 71/2019 (setenta e um de dois e dezenove) – Apoio aos Discentes de Cursos 69 

Técnicos de Nível Médio e de Graduação em Apresentação de Trabalhos em Eventos Científicos no 70 

âmbito da Pesquisa e Inovação. A comissão solicitou o envio de certificado de apresentação do 71 

trabalho no evento e da nota fiscal, cupom fiscal, ou documento equivalente que comprove o 72 

pagamento da taxa de inscrição no evento. Passou-se ao ponto de pauta: 5. Retificação do Edital 73 

02/2021 (dois de dois mil e vinte e um) - Seleção de Bolsista de Iniciação Científica e/ou 74 

Tecnológica. Foi informado que foram feitas duas retificações no cronograma inicialmente publicado 75 

em função da ausência de inscrições de candidatos. A comissão aprovou por unanimidade as 76 

retificações realizadas ad referendum. Passou-se ao ponto de pauta: 6. Desistência de candidata à 77 

bolsista referente ao Edital 13/2020 (treze de dois mil e vinte). Foi informada a desistência de dois 78 

suplentes candidatos à Bolsa de Iniciação Científica e/ou Tecnológica no Ensino Superior. Passou-se 79 

ao ponto de pauta: 7. Assuntos Gerais. O presidente da comissão informou que deve ser publicado 80 

até o final do mês de março do presente ano o Edital de Fomento interno. Foram informadas 81 

alterações na Resolução nº 113, de 12 de dezembro de 2017 do Conselho Superior do IFRS, 82 

especialmente no que se refere a possibilidade de os bolsistas acumularem a bolsa com outras 83 

atividades remuneradas, desde que haja anuência do coordenador do projeto de pesquisa. Nada 84 

mais havendo a registrar, o presidente da comissão agradeceu a participação de todos e encerrou a 85 



4 

 

reunião. Foi lavrada a presente ata, por mim Igor Ghelman Sordi Zibenberg, que após lida e aprovada 86 

será assinada por todos os integrantes da CAGPPI presentes na reunião. 87 
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