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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10/2021 

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

webconferência, através do link: meet.google.com/gkt-hrmy-uzt, a décima reunião ordinária da 2 

Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI), convocada pelo 3 

presidente da comissão, Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos. Além do Presidente, estiveram 4 

presentes os seguintes membros: Professoras Silvia de Castro Bertagnolli e Liliane Madruga Prestes; 5 

Técnico-administrativos em Educação Denise Luzia Wolff, Fernanda Missio Mario das Neves e Igor 6 

Ghelman Sordi Zibenberg; discente Ana Maria de Jesus. A professora Andréia Modrzejewski 7 

Zucolotto justificou sua ausência.  Na abertura do expediente foi lida a pauta: 1. Aprovação das atas 8 

de reuniões anteriores. 2. Avaliação de relatórios de bolsistas. 3. Abertura de Edital de Seleção de 9 

Bolsista - Fomento Interno. 4. Solicitação de Desistência de vaga de bolsista referente ao Edital Nº 10 

23/2021 (vinte e três de dois mil e vinte e um) e solicitação de cancelamento de projeto. 5. 11 

Submissão de Projetos de Pesquisas. 6. Solicitação alteração AIPCTI. 7. Desistência de vaga bolsista 12 

referente ao Edital Nº 16/2021 (dezesseis de dois mil e vinte e um). 8. Avaliação de relatórios de 13 

afastamento. 9. Prestação de Contas - AIPCTI. 10. Alteração de grupo de pesquisa - Educação em 14 

Ciências da Natureza. 11. Proposta da reitoria para operacionalização dos editais. Na sequência 15 

passou-se ao ponto de pauta. 1. Aprovação das atas de reuniões anteriores. Após a leitura dos 16 

membros e a realização de alguns ajustes, as atas das seguintes reuniões foram aprovadas por 17 

unanimidade: quinta, sexta e sétima reuniões extraordinárias; quinta, sexta, sétima, oitava e nona 18 

reuniões ordinárias. Na sequência passou-se ao ponto de pauta: 2. Avaliação de relatórios de 19 

bolsistas. Foram analisados os seguintes relatórios: bolsista André Amaral Mendes, referente ao 20 

projeto denominado Jogos Digitais Educacionais Inteligentes, sob orientação de Márcia Hafele 21 

Islabão Franco, sendo aprovado por unanimidade com a ressalva da necessidade de correção do 22 
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título no relatório; Bruna de Oliveira Gasse, referente ao projeto denominado Monitoramento da 23 

ocorrência da lagartixa-das-dunas (Liolaemus arambarensis) em praias do Parque Estadual de 24 

Itapuã, sob orientação de Celson Roberto Canto Silva, sendo aprovado por unanimidade; e, Giulia 25 

Moura Rodrigues, referente ao projeto denominado Recursos digitais em atividades pedagógicas 26 

autorais em Ciências da Natureza, sob orientação de Carine Bueira Loureiro, sendo aprovado com a 27 

ressalva da necessidade de inclusão da estudante no grupo de pesquisa da professora orientadora. 28 

Na sequência passou-se ao ponto de pauta: 3. Abertura de Edital de Seleção de Bolsista - Fomento 29 

Interno. O Presidente da comissão informou que foi necessário lançar dois editais para 30 

preenchimento de vagas. Foi apresentado o Edital Nº 33/2021 (trinta e três de dois mil e vinte e um) 31 

e o Edital N 39/2021 (trinta e nove de dois mil e vinte e um) sendo aprovados por unanimidade. Na 32 

sequência passou-se ao ponto de pauta: 4. Solicitação de desistência de vaga de bolsista referente 33 

ao Edital Nº 23/2021 (vinte e três de dois mil e vinte e um) e solicitação de cancelamento de 34 

projeto. O Presidente da comissão apresentou a solicitação de desligamento do bolsista Bruna 35 

Gassebem como a solicitação de cancelamento da bolsa oriunda do coordenador Celson Roberto 36 

Canto Silva. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Na sequência passou-se ao ponto de pauta: 37 

5. Submissão de Projetos de Pesquisas. O Presidente apresentou as seguintes submissões de 38 

projetos: Construção de protótipo de aplicação de modelos do ensino híbrido para o Ensino Técnico 39 

Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, de autoria de Andreia Maria 40 

Ambrósio Accordi, submetido ao Edital IFRS Nº 58/2020 (cinquenta e oito de dois mil e vinte) - Fluxo 41 

Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, de modo que foi aprovado por 42 

unanimidade; Promovendo a gestão educacional na cultura digital, de autoria de Josiane Carolina 43 

Soares Ramos Procasko, submetido ao Edital IFRS Nº 58/2020 (cinquenta e oito de dois mil e vinte) 44 

- Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, de modo que foi aprovado por 45 

unanimidade; Produção de subsídios teóricos e metodológicos para as práticas educativas em 46 

espaços formais e não formais da Educação Profissional, de autoria de Michelle Camara Pizzato, 47 

submetido ao Edital IFRS Nº 58/2020 (cinquenta e oito de dois mil e vinte) - Fluxo Contínuo - Projetos 48 

de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, de modo que foi aprovado por unanimidade além de ter 49 

sido recomendada a submissão do Projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa visto que prevê a 50 

realização de entrevistas e aplicação de questionários; Staycation no contexto da Pandemia: novas 51 

possibilidades para o turismo local em Porto Alegre, de autoria de Tissiane Schmidt Dolci, submetido 52 

ao Edital IFRS Nº 58/2020 (cinquenta e oito de dois mil e vinte) - Fluxo Contínuo - Projetos de 53 
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Pesquisa,Pós-graduação e Inovação, de modo que foi aprovado por unanimidade além de ter sido 54 

recomendada a submissão do Projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa visto que prevê a realização 55 

de entrevistas com gestores dos espaços de lazer e de cultura mapeados e aplicação de questionários 56 

a uma amostra de residentes da cidade de Porto Alegre, além de ser uma exigência para a publicação 57 

em alguns periódicos; Arroios urbanos: avaliação da qualidade ambiental através da utilização de 58 

indicadores, bioindicadores e índices, de autoria de Simone Caterina Kapusta submetido ao Edital 59 

IFRS Nº 04/2020 Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa e Inovação Contemplados por Agências 60 

Externas De Fomento, de modo que, como projeto já foi avaliado e contemplado pela FAPERGS, não 61 

é necessário ser reavaliado pela CAGPPI. Na sequência passou-se ao ponto de pauta: 6. Solicitação 62 

alteração AIPCTI. O Presidente da comissão reapresentou a solicitação de alteração realizada por 63 

Regina Felisberto referente ao projeto denominado PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA BIOSSORÇÃO DE 64 

ÍONS CROMO HEXAVALENTE (Cr6+) EM BIOMASSA INATIVA, PÓ DE CASCA DE BANANA PRATA, PARA 65 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDO CONTENDO CROMO. Considerando que a solicitação foi 66 

aprovada ad referendum pelo Presidente após a realização de consulta pelo email institucional aos 67 

membros da comissão, a comissão referendou a aprovação. Na sequência passou-se ao ponto de 68 

pauta: 7. Desistência de vaga bolsista referente ao Edital Nº 16/2021 (dezesseis de dois mil e vinte 69 

e um). O Presidente da comissão apresentou para conhecimento a solicitação de desistência da 70 

bolsista Giulia Moura Rodrigues do projeto denominado Recursos digitais em atividades 71 

pedagógicas autorais em Ciências da Natureza, sob orientação de Carine Bueira Loureiro. A vaga 72 

será preenchida através do Edital Nº 39/2021 (trinta e nove de dois mil e vinte e um). Na sequência 73 

passou-se ao ponto de pauta: 8. Avaliação de relatórios de afastamento. O Presidente da comissão 74 

apresentou os seguintes documentos que haviam sido aprovado ad referendum em função dos 75 

servidores necessitarem encaminhar para as outras instâncias: Áudrea da Costa Martins, referente 76 

ao Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS, tendo sido aprovado pela 77 

comissão; Carolina Gheller Miguens, referente ao Doutorado em Patrimónios Alimentares: Culturas 78 

e Identidades na Universidade de Coimbra, tendo sido aprovado pela comissão; Fabrícia Py Tortelli 79 

Noronha, referente ao Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da UNILASALLE, 80 

tendo sido aprovado pela comissão; Inajara Piedade da Silva, referente ao Doutorado em Direito na 81 

Universidade Autònoma de Lisboa, tendo sido aprovado pela comissão; Marcos Dias Mathies, 82 

referente ao ProfEPT do IFRS – Campus Porto Alegre, tendo sido aprovado pela comissão; Maria 83 

Amélia Benincá de Farias, referente o Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Música da 84 
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UFRGS, tendo sido aprovado pela comissão; Michelle Chagas de Farias, referente ao Doutorado em 85 

Educação na ULBRA, tendo sido aprovado pela comissão; Pércio Davies Schmitz, referente ao 86 

Doutorado em Filosofia na Unisinos, tendo sido aprovado pela comissão. Na sequência passou-se ao 87 

ponto de pauta: 9. Prestação de Contas - AIPCTI. O presidente da comissão apresentou a prestação 88 

de contas do projeto denominado Abordagens Metodológicas Aplicadas em Pesquisas em 89 

Informática na Educação de autoria de Carine Bueira Loureiro, de modo que a prestação de contas 90 

foi aprovada. A membra Silvia de Castro Bertagnolli declarou que não participaria da avaliação 91 

considerando que é integrante da equipe executora do projeto. Na sequência passou-se ao ponto 92 

de pauta: 10. Alteração de grupo de pesquisa - Educação em Ciências da Natureza. O Presidente 93 

informou que os participantes do grupo de pesquisa Educação em Ciências da Natureza se reuniram 94 

e elegeram como nova líder do grupo a integrante Aline Grunewald Nichele e a integrante Andréia 95 

Modrzejewski Zucolotto como vice-líder. O Presidente realizará o preenchimento do Anexo I (um) 96 

da Instrução Normativa PROPPI Nº 02 (dois), de 08 (oito) de março de 2021 (dois mil e vinte e um) 97 

para encaminhamento à PROPPI. Na sequência passou-se ao ponto de pauta: 11. Proposta da 98 

reitoria para operacionalização dos editais. O Presidente apresentou um material divulgado pela 99 

reitoria na reunião do colégio de dirigente que objetiva alterar a operacionalização dos editais de 100 

ensino, pesquisa e extensão de modo a reduzir o número de editais publicados. Após a discussão 101 

dos membros da comissão, foi sugerido que fosse realizada uma reunião aberta a todos os servidores 102 

do campus para conhecimento, discussão e compilação de sugestões. Nada mais havendo a 103 

registrar, o presidente da comissão agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Foi 104 

lavrada a presente ata por mim, Igor Ghelman Sordi Zibenberg, que após lida e aprovada será 105 

assinada por todos os integrantes da CAGPPI presentes na reunião.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 106 

 

Marcelo Mallet Siqueira Campos ____________________________________________ 
(Presidente) 
 
Ana Maria de Jesus _______________________________________________________ 
 
Denise Luzia Wolff________________________________________________________ 
 
Fernanda Missio Mario das Neves ___________________________________________ 
 
Igor Ghelman Sordi Zibenberg ______________________________________________ 
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Liliane Madruga Prestes ___________________________________________________ 
 
Silvia de Castro Bertagnolli_________________________________________________ 
 
 
 


