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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, as quinze horas, realizou-se por 1 

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

campos, a primeira 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. Iniciou-se a reunião com a presença do Presidente desta Comissão, Marcelo Mallet Siqueira 5 

Campos, da secretária indicada pelo presidente, Maria Lourdes Parisotto e dos membros da 6 

comissão: professoras Andréia Modrzejewski Zucolotto, Carine Bueira Loureiro, Liliane Madruga 7 

Prestes, Silvia de Castro Bertagnolli, o Técnico Administrativo Filipe Xerxeneski da Silveira e o 8 

discente Arthur de Castro Fraga. Justificou a ausência a Técnica Administrativa Denise Luzia Wolff 9 

(férias). A reunião iniciou-se com a saudação do presidente aos presentes. Na abertura do 10 

expediente, foi lida a pauta: 1. Aprovação das atas: Ata Nº 10/2020 (dez de dois mil e vinte) e Ata 11 

Extraordinária Nº 02/2020 (dois de dois mil e vinte). 2. Avaliação de relatórios de afastamentos. 12 

3. Avaliação de relatórios de bolsistas. 4. Edital de seleção de bolsistas. 5. Cronograma de reuniões 13 

2021. 6. Avaliação de prestações de contas. 7. Assuntos gerais. Em seguida, iniciou-se a discussão 14 

sobre o primeiro ponto da pauta: 1. Aprovação das atas: Ata Nº 10/2020(dez de dois mil e vinte) e 15 

Ata Extraordinária Nº 02/2020(dois de dois mil e vinte). O Professor Marcelo consultou a comissão 16 

para que a aprovação das atas citadas acima seja realizada na próxima reunião e a comissão 17 

concordou. Também consultou a comissão se é necessário fazer a ata da reunião ordinária Nº 18 

11/2020 (onze de dois mil e vinte) do dia 15/12/2020 (quinze de dezembro de dois mil e vinte) a qual 19 

foi cancelada, pois o Professor Marcelo estava de atestado para tratamento de saúde. A comissão 20 

decidiu que não é necessário realizar a ata da reunião cancelada. 2. Avaliação de relatórios de 21 

afastamentos. Foi comunicado a equipe da CAGPPI que já foi avaliado e enviado para à servidora 22 

Professora Carolina Gheller Miguens o ANEXO IV/B - Relatório Semestral de Atividades do Servidor 23 
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Afastado para Pós-graduação - CAGPPI referente ao relatório de afastamento do projeto de pesquisa 24 

de doutorado: A que sabe Portugal? Gastronomia portuguesa pelo mundo. Narrativas sobre 25 

identidade e nacionalismo culinário do Edital IFRS Nº 75/2019 (setenta e cinco de dois mil e 26 

dezenove) – Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e/ou Inovação Desenvolvidos por Servidores do 27 

IFRS em Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-28 

Doutorado. O relatório foi aprovado ad referendum e já foi enviado à requerente devido a urgência 29 

da solicitação. 3. Avaliação de relatórios de bolsistas. Foram avaliados os seguintes relatórios dos 30 

coordenadores e discentes voluntários do Edital IFRS Nº 06/2020 (seis de dois mil e vinte) - Fluxo 31 

Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação: 1) da coordenadora Professora Marilia 32 

Bonzanini Bozzle, projeto: Transferência de Tecnologias Sociais: difusão de boas práticas em hortas 33 

escolares. O relatório foi aprovado pela comissão, mas com necessidade de ajustes em 15 (quinze) 34 

dias. 2) da coordenadora Professora Vera Lúcia Milani Martins, projeto: Entrega de valor para o 35 

cliente utilizando abordagem de RNA para Sistemas de produto-Serviço Sustentável. O relatório foi 36 

aprovado pela comissão, mas com necessidade de ajustes em 15 (quinze) dias. 3) do discente 37 

voluntário Rodrigo Antônio Menezes Maria Morgão, projeto: Entrega de valor para o cliente 38 

utilizando abordagem de RNA para Sistemas de produto-Serviço Sustentável, sob a orientação da 39 

Professora Vera Lúcia Milani Martins.  O relatório foi aprovado pela comissão. 4) do coordenador 40 

Professor Rodrigo Prestes Machado, projeto: Perspectivas na educação brasileira pós COVID-19: 41 

uma análise utilizando o modelo Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). O relatório 42 

foi aprovado pela comissão. 5) do discente voluntário Fernando Henrique Lermen, projeto: 43 

Perspectivas na educação brasileira pós COVID - uma análise utilizando o modelo Techonological 44 

Pedagogical Content Knowledge (TPACK), sob a orientação do Professor Rodrigo Prestes Machado. 45 

O relatório foi aprovado pela comissão. Também foram avaliados os seguintes relatórios dos 46 

bolsistas do Edital IFRS Nº 64/2019 (sessenta e quatro de dois mil e dezenove) - Fomento Interno 47 

para Projetos de Pesquisa e Inovação 2020/2021(dois mil e vinte e dois mil e vinte e um): 1) da 48 

bolsista Franciele Guerra Gagliano, projeto: Uma análise do impacto da Vale sobre desenvolvimento 49 

humano, geração de riqueza e desastres ambientais em cidades de Minas Gerais, sob a orientação 50 

do Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos. O relatório foi aprovado pela comissão. 2) da 51 

bolsista Natalí Rodrigues Loureiro, projeto:  Monitoramento da qualidade da água do Delta do Jacuí, 52 

Lago Guaíba: utilização de equipamentos portáteis e de um sistema de coleta multiparâmetros de 53 

baixo custo operacional, sob a orientação da Professora Simone Caterina Kapusta. O relatório foi 54 

aprovado pela comissão. 3) da bolsista Taíse de Mello Goulart, projeto: Acessibilidade e Inclusão de 55 
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Adolescentes com Fibrose Cística no Uso das Tecnologias de Informação e de Comunicação e na 56 

Criação de Game V, sob a orientação da Professora Lizandra Brasil Estabel. O relatório foi aprovado 57 

pela comissão. 4. Edital de seleção de bolsistas. O Professor Marcelo comunicou a comissão que foi 58 

elaborado o Edital Campus Porto Alegre Nº 02/2021 (dois de dois mil e vinte e um) - Seleção de 59 

bolsista de Iniciação Científica e/ou Tecnológica, referente a cota de bolsa do projeto selecionado 60 

no Edital Complementar n° 57/2019 (cinquenta e sete de dois mil e dezenove), vinculado ao Edital 61 

IFRS Nº 64/2019 (sessenta e quatro de dois mil e dezenove) – Fomento Interno para Projetos de 62 

Pesquisa e Inovação 2020/2021(dois mil e vinte e dois mil e vinte e um), do projeto Jogos Digitais 63 

Educacionais Inteligentes coordenado pela professora Márcia Häfele Islabão Franco. Foi necessário 64 

elaborar novo edital por não haver mais suplentes para a vaga. O edital foi aprovado ad referendum. 65 

5. Cronograma de reuniões 2021. Também o Professor Marcelo apresentou uma sugestão de 66 

cronograma para as reuniões da CAGPPI - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa 67 

e Inovação do IFRS - Campus Porto Alegre, para o Ano de 2021 (dois mil e vinte e um). A comissão 68 

aprovou o cronograma sugerido, com reuniões nas seguintes datas:  26 de janeiro, 23 de fevereiro, 69 

30 de março, 27 de abril, 25 de maio, 29 de junho, 27 de julho, 31 de agosto, 28 de setembro, 26 de 70 

outubro, 23 de novembro e 14 de dezembro. O cronograma aprovado será publicado no site do 71 

campus e compartilhado pela agenda do Google. 6. Avaliação de prestações de contas. Este item se 72 

refere a prestação de contas AIPCT-Auxílio Institucional à Produção Científica e/ou Tecnológica, do 73 

Edital IFRS Nº 64/2019 (sessenta e quatro de dois mil e dezenove) – Fomento Interno para Projetos 74 

de Pesquisa e Inovação 2020/2021 (dois mil e vinte e dois mil e vinte e um) e do Edital IFRS N° 75 

74/2019 (setenta e quatro de dois mil e dezenove)  – Apoio a projetos para implantação e 76 

estruturação de habitats de inovação e empreendedorismo. Como este item demanda um bom 77 

tempo, foi sugerido realizar uma reunião extraordinária para a comissão analisar a prestação de 78 

contas dos projetos destes editais. A sugestão foi aceita pela maioria dos membros, sendo 79 

combinado com a comissão uma reunião extraordinária a ser realizada no dia 09 de fevereiro de 80 

2021. 7. Assuntos gerais. O professor Marcelo comentou que foi divulgada a Instrução Normativa 81 

PROPPI Nº 01, de 19 de janeiro de 2021, a qual regulamenta os fluxos referentes ao Setor de 82 

Publicações Científicas do IFRS. Outro assunto foi a Mostra, em função da pandemia, a mostra que 83 

era para ser realizada no ano passado foi adiada para este ano. Há a possibilidade de realizar a 84 

mostra dos campi da região metropolitana. Ainda não foi definido uma data, mas a princípio teria 85 

duas opções: a) em março de 2021 (dois mil e vinte e um); b) em junho de 2021 (dois mil e vinte e 86 

um), após o encerramento das APNPs (Atividades Pedagógicas Não Presenciais). A maioria dos 87 
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membros da CAGPPI achou melhor a opção de junho de 2021 (dois mil e vinte e um). Nada mais 88 

havendo a registrar, o professor Marcelo agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 89 

Foi lavrada a presente ata, por mim Maria Lourdes Parisotto, que após lida e aprovada será assinada 90 

por todos os integrantes da CAGPPI presentes na reunião.91 
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