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Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas,1

realizou-se no laboratório mil e dezoito (1018) do décimo andar da torre sul do Campus2

Porto Alegre do IFRS, localizado a Rua Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro3

Histórico desta capital, a décima reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de4

Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão,5

Professor Evandro Manara Miletto. Estiveram presentes os seguintes servidores:6

Professoras Silvia de Castro Bertagnolli, Liliane Madruga Prestes, Luciana Sauer, Nara7

Regina Atz, os técnicos administrativos Diego Hepp, Filipe Xerxeneski, Ana Lúcia8

Barbieri e os discentes Vilmar Vianna e Johnny Bill Brufau Silvera. A reunião iniciou-se9

com a saudação do presidente Professor Evandro Manara Miletto aos presentes. Na10

abertura do expediente, foi lida a pauta que incluiu os seguintes pontos: 1) Aprovação11

da ata 09/2018 (nove de dois mil e dezoito) do dia 09 (nove) de outubro de 2018 (dois12

mil e dezoito) 2) Prestação de Contas de AIPCT - Editais 77 (setenta e sete), 7813

(setenta e oito) e 79/2017 (setenta e nove de dois mil e dezessete. 3) Avaliação de14

relatório de bolsista, 4) Prestação de contas de Auxílio a Eventos: Profa Aline15

Nichele e discente Luis Felipe Kopper da Silva, 5) Avaliação de projeto de pesquisa16

Ed. 01/2018 (um de dois mil e dezoito) da Professora Deise Friedrich. 6) Assuntos17

Gerais. Professor Evandro questionou se gostariam de incluir algum item na pauta. Não18

houve inclusão. O presidente registrou que a ocorrência desta reunião em data19

posterior ao programado aconteceu em comum acordo com os membros da comissão,20

em função de acúmulo de atividades, pendências documentais e falta de quórum, na21

semana anterior, por dificuldade das agendas. A seguir passou-se a discutir os pontos22

de pauta: 1) Aprovação da ata 09/2018 (nove de dois mil e dezoito) de 09 (nove) de23

outubro de dois mil e dezoito) que foi enviada previamente. Após revisada a ata foi24

aprovada e assinada. 2) Prestação de Contas de AIPCT - Editais 77 (setenta e sete),25

78 (setenta e oito) e 79/2017 (setenta e nove de dois mil e dezessete: Com relação26
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ao Auxílio Institucional à Produção Científica e/ou Tecnológica (AIPCT), professor27

Evandro lembrou que todos os projetos contemplados com o auxílio deviam prestar28

contas à CAGPPI, nos termos da IN 004/2014 e do edital, dos itens adquiridos e29

recursos gastos. Neste ano os pesquisadores somente adquiriram bens de consumo.30

Lembrou que é prerrogativa da comissão aprovar e/ou realizar apontamentos e31

correções julgadas necessárias. Após a análise, a CAGPPI fez os seguintes32

apontamentos: projetos da professora Alessandra Nejar Bruno a comissão observou33

que houve troca de documentos fiscais em dois de seus projetos, a despeito da34

verificação de totalização dos valores a correção nos anexos (1) um de cada um dos35

projetos. Os projetos da professora Alessandra Nejar Bruno que tiveram apontamentos36

foram “Óleos essenciais de diferentes espécies nativas do gênero Eugenia: composição37

química e estudo das propriedades antineoplásicas em células humanas de câncer de38

mama” e “Obtenção de solução etanólica a partir de folhas de Eugenia uniflora e39

avaliação do potencial antitumoral das frações obtidas em células humanas de câncer40

de colo de útero”. Na prestação de contas do projeto “Monitoramento da qualidade da41

água do Delta do Jacuí, Lago Guaíba: utilização de equipamentos portáteis e de um42

sistema de coleta multiparâmetros de baixo custo operacional”, sob coordenação da43

Professora Simone Kapusta verificou-se a aquisição na NF 08441 do item sete (7) não44

listado no Anexo I do seu projeto. No projeto “Trilha Interpretativa Virtual da Fonte:45

implementação de uma hipermídia educativa para o Parque Natural Morro do Osso,46

Porto Alegre, RS”, do professor Celson do Canto, a fim favorecer o entendimento e47

verificação do gasto do recurso público, a CAGPPI recomenda que o coordenador48

descreva o trajeto do deslocamento para que seja verificado o custo aproximado e49

comparado ao gasto comprovado. Nos projetos da professora Silvia Bertagnolli “MIGRA:50

Laboratório para Experimentação de Práticas Pedagógicas Inovadoras na Educação” e51

“Fabricação de Kits de Robótica Educacional para Uso em Salas de Aula de uma52

Escola de Ensino Fundamental da Região Metropolitana de Porto Alegre” a CAGPPI53
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apontou que alguns comprovantes de gasto não foram os equivalentes aos de54

reconhecimento fiscal, especificamente no caso de compras online. Recomenda, neste55

caso, que a coordenadora esteja atenta nas próximas oportunidades, solicitando56

documento fiscal hábil e válido com CNPJ e descrição completa dos itens. No projeto57

“Extração de Metais de e-Lixo da professora Regina Felisberto, a CAGPPI observou58

inconsistência em relação aos valores unitários dos itens lançados no Anexo I quando59

confrontados com o documento fiscal de comprovação de gasto. Nesse sentido, a60

CAGPPI solicitou que o anexo I fosse refeito, os valores recalculados (considerando os61

eventuais descontos recebidos) e a diferença restituída via GRU. O projeto: “Análise do62

efeito de polimorfismos não sinônimos em genes candidatos de doenças complexas por63

meio da predição computacional”, sob coordenação do técnico em laboratório Dr. Diego64

Hepp, a CAGPPI solicitou a inserção do CNPJ nos orçamentos. No projeto “Fabricando65

máquinas de fabricação no Poalab do professor André Peres a comissão constatou a66

falta de um orçamento do item 1 (um), a discriminação em separado da correia dentada67

e da polia e a justificativa da compra dos itens 20 (vinte) e 21 (vinte e um) não ter sido68

feito no menor orçamento apresentado. Foram aprovados sem ressalvas os projetos:69

“Scientia Tec” da professora Cibele Schwanke, “Genotoxicidade e variáveis físicas e70

químicas da água superficial do lago Guaíba”, sob coordenação da professora Juliana71

Schmitt de Nonohay, “Estudo da atividade antitumoral do óleo essencial de folhas de72

Campomanesia aurea em culturas de células humanas de câncer cervical”, e “Análise73

química do óleo essencial de Myrrhinium atropurpureum Schott e estudo do potencial74

antineoplásico em câncer de colo de útero” ambos sob coordenação da professora75

Alessandra Nejar Bruno e “Gestão da escola pública e inovação: a utilização de76

recursos tecnológicos nos processos educativos”, sob coordenação da professora77

Josiane Carolina Soares Ramos Procasko. 3) Avaliação de relatório de bolsista: após78

avaliados foram aprovados os relatórios dos bolsistas: João Victor Chaves, Andrielle79

Silveira da Silva e Maicon Eric Nunes Godoi. 4) Prestação de contas de Auxílio a80
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Eventos 3º bloco 2018: Foram aprovadas as prestações de contas da Professora81

Aline Nichele e do discente Luis Felipe Kopper da Silva. 5) Avaliação de projeto de82

pesquisa Ed. 01/2018 (um de dois mil e dezoito) da Professora Deise Friedrich, para83

registro o professor Evandro explicou que aprovou ad referendum o projeto de pesquisa84

submetido pela professora. Assuntos Gerais: Professor Evandro propôs a discussão85

sobre a assinatura de termo de sigilo e confidencialidade pelos membros da Comissão,86

nos casos em que o projeto a ser a avaliado envolva menção de direito autoral, patente87

ou propriedade intelectual. Considera uma forma de preservar os membros da88

comissão e dar segurança aos coordenadores envolvidos. Evandro irá esboçar um89

modelo para ser analisado e discutido nas próximas reuniões. Nada mais havendo a90

registrar, Evandro Manara Miletto lavrei a presente ata que após lida e aprovada será91

assinada por mim e pelos demais integrantes da CAGPPI.92

Aprovada em reunião de 11/12/2018.93

* A via original assinada está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e94

Inovação.95


