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ATA Nº 02/2020 – Reunião extraordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de 

Pesquisa e Inovação (CAGPPI) 

 

No 1º dia do mês de dezembro de dois mil e vinte (2020), às quinze  horas (15h), por webconferência, 1 

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

realizada a segunda reunião extraordinária do ano de 2020 da Comissão de Avaliação e Gestão de 3 

Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI) do Campus, cuja pauta constou no e-mail enviado no dia 4 

24 de novembro de 2020,  expedido pelo Presidente desta Comissão. Iniciou-se a reunião com a 5 

presença do Presidente deste Comissão, Marcelo Mallet Siqueira Campos, da secretária indicada 6 

pelo presidente, Fernanda Ottonelli Rossato e da comissão: Professoras Andréia Modrzejewski 7 

Zucolotto, Carine Bueira Loureiro, Juliana Schmitt de Nonohay, Silvia de Castro Bertagnolli, o técnico  8 

administrativo Filipe Xerxeneski da Silveira e o discente Arthur de Castro Fraga. Na abertura do 9 

expediente, foi lida a pauta: Prestação de contas AIPCT - Editais 64/2019, 74/2019 e 36/2020; 10 

Expediente: Em seguida, iniciou-se a discussão sobre o primeiro ponto da pauta: Prestação de contas 11 

referente ao EDITAL COMPLEMENTAR Nº 57/2019 VINCULADO AO EDITAL IFRS Nº 64/2019 – 12 

FOMENTO INTERNO PARA PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO 2020/2021. Inicialmente analisou-13 

se o AIPCT da coordenadora Dra. Alessandra Nejar Bruno, referente ao projeto “Investigação da 14 

atividade antitumoral de novos compostos indólicos e selenoindólicos em células humanas de 15 

carcinoma mamário e uterino”, a prestação foi aprovada. O segundo projeto apreciado foi da 16 

coordenadora Dra. Juliana Schmitt de Nonohay, “Avaliações físicas, químicas, microbiológicas e por 17 

bioensaios com vegetais da água superficial do Lago Guaíba”, foram apontadas pendências na 18 

prestação de contas, solicitando o ajuste em até 10 dias. Na sequência, avaliou-se o auxílio da 19 

coordenadora  Dra. Liliane Madruga Prestes, o projeto “Da sexagem fetal ao chá de revelação: (re) 20 

produção de scripts de gênero e divulgação científica em sites destinados à gestantes ou futuras 21 
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mães” foram apontadas pendências na prestação de contas, solicitando o ajuste em até 10 dias. A 22 

próxima apreciação foi do AIPCT da coordenadora Dra. Giandra Volpato, no projeto “Avaliação do 23 

potencial antineoplásico, antimicrobiano e antioxidante de compostos híbridos 24 

Dihidropirimidinonas”, a foram apontadas pendências na prestação de contas, solicitando o ajuste 25 

em até 10 dias. Na sequência, o projeto da coordenadora Dra. Márcia Bündchen, “Laminoteca de 26 

Anatomia Vegetal - Conhecendo a flora nativa do Rio Grande do Sul por dentro!”, foi avaliado e teve 27 

sua prestação de contas com pendências, solicitado o ajuste em até 10 dias. O projeto da professora 28 

coordenadora Dra. Márcia Häfele Islabão Franco, “Jogos Digitais Educacionais Inteligentes”, foram 29 

apontadas pendências na prestação de contas, solicitando o ajuste em até 10 dias. A seguir a 30 

prestação de contas apresentadas pelo do coordenador Dr. Rodrigo Prestes Machado, do projeto 31 

“Percepção sonora espacial: discutindo os limites e as possibilidades de interação e de 32 

interdependência positiva, foi apreciado e o parecer foi: prestação de contas com pendências,  33 

solicitado o ajuste em até 10 dias. Por fim, a apreciação do AIPCT da coordenadora Dra. Simone 34 

Caterina Kapusta, projeto: Monitoramento da qualidade da água do Delta do Jacuí, Lago Guaíba: 35 

utilização de equipamentos portáteis e de um sistema de coleta multiparâmetros de baixo custo” 36 

teve sua prestação de contas com pendências,  solicitado o ajuste em até 10 dias. Para o EDITAL IFRS 37 

Nº 36/2020 - AUXÍLIO À PUBLICAÇÃO DE PRODUTOS BIBLIOGRÁFICOS, apreciaram-se três 38 

prestações de contas. Todas aprovadas. As observações foram feitas no pela CAGPPI em formulário 39 

próprio e serão encaminhadas aos coordenadores. A Profa. Silvia de Castro Bertagnolli, retirou-se da 40 

sala virtual na análise do do Prof. Fábio Yoshimitsu Okuyama, por estar envolvida neste projeto. Os 41 

projetos avaliados foram: a) Projeto: DIÁLOGOS INSURGENTES DURANTE A PANDEMIA: VOZES PARA 42 

UMA EDUCAÇÃO (TRANS)FORMADORA, coordenado pela Profa. Dra. Ioli Gewehr Wirth; b) Projeto: 43 

LIVRO MÁGICO DA GAMIFICAÇÃO; coordenado pelo Prof. Dr. Fábio Yoshimitsu Okuyama; c) Projeto: 44 

Pesquisas em Informática na Educação: teorias, práticas e perspectivas, coordenado pela Prof. Dra. 45 

Silvia de Castro Bertagnolli. O EDITAL IFRS No 74/2019 APOIO A PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO E 46 

ESTRUTURAÇÃO DE HABITATS DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, a CAGPPI ainda aguarda os 47 

documentos do coordenador do projeto, a DPPI fará novo contato com o docente. Assuntos gerais: 48 

os membros da CAGPPI solicitaram que as seguintes sugestões fossem levadas ao COPPI: Normatizar 49 

a utilização de recursos do AIPCT para o pagamentos de serviços que possam ser feitos pelo IFRS em 50 

edital específico, como o de publicação de produtos bibliográficos; O formulário de avaliação 51 

prestação de contas do EDITAL IFRS Nº 36/2020 - AUXÍLIO À PUBLICAÇÃO DE PRODUTOS 52 

BIBLIOGRÁFICOS o formulário de avaliação de prestação de contas possuía duas situações, 53 



3 

 

“aprovado” e “reprovado” enquanto que o formulário de avaliação do EDITAL IFRS Nº 64/2019 – 54 

FOMENTO INTERNO PARA PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO 2020/2021  possuía três situações, 55 

“prestação de contas aprovada”, “prestação de contas reprovada” e “prestação de contas com 56 

pendências”, sugere-se que seja uniformizado nos próximos editais. Os membros da CAGPPI 57 

também solicitaram que se verificasse com o Financeiro se havia recurso de capital para o AIPCT e 58 

se HD, Teclado e Fone de ouvido são capital ou custeio. Nada mais a ser tratado, o Presidente da 59 

CAGPPI do IFRS – Campus Porto Alegre,  Marcelo Mallet Siqueira Campos, declarou encerrada a 60 

reunião. E, para constar, eu, Fernanda Ottonelli Rossato, Secretária do Conselho de Campus, lavrei 61 

a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre, 62 

vinte quatro de novembro de dois mil de vinte.63 
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