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ATA Nº 11/2018 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e
Inovação (CAGPPI)

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, realizou-se na1

sala de convenções da torre norte do Campus Porto Alegre do IFRS, localizada a Rua Coronel2

Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital, a décima primeira reunião da Comissão3

de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI), convocada pelo presidente4

da comissão, Professor Evandro Manara Miletto. Estiveram presentes os seguintes servidores:5

Professoras Liliane Madruga, Silvia de Castro Bertagnolli, Nara Regina Atz, os Técnicos6

Administrativos Diego Hepp, Denise Luzia Wolff e Juliana Prediger e os discentes Johny Bill7

Brufau Silveira e Valesca Martins Thume. Justificaram ausência a servidora Ana Lúcia Barbieri e8

o discente Vilmar Santos. A reunião iniciou-se com a saudação do presidente Professor Evandro9

Manara Miletto aos presentes. Na abertura do expediente, foi lida a pauta que incluiu os seguintes10

pontos: 1) Aprovação da ata, 2) Cronograma de reuniões da CAGPPI para 2019, 3)11

Informes: Desligamento de bolsista e envio do parecer de aprovação do CEP do projeto: “Ensino12

de teoria e percepção musical apoiado pelo software Musescore: viabilidade e possibilidades”, 4)13

Respostas dos apontamentos da CAGPPI com relação à prestação de contas do AIPCT,14

5)Prestação de contas do 3º SICT, 6) Editais 2019 e 7) Assuntos Gerais. Professor Evandro15

questionou se gostariam de incluir algum item na pauta. Como não houve inclusão de temas,16

passou-se a discutir os pontos de pauta: 1) Aprovação da ata 10/2018 (dez de dois mil e dezoito)17

do dia 20 (vinte) de novembro de 2018 (dois mil e dezoito). Após a leitura e conferência a ata foi18

aprovada. 2) Cronograma de reuniões da CAGPPI para 2019: Por solicitação de membros da19

comissão, definiu-se que as reuniões ocorrerão, preferencialmente, na última terça-feira de cada20

mês. Foi proposto o seguinte cronograma baseado nos períodos de maior demanda do ano de21

2019 (dois mil e dezenove): dias 26/02 (vinte e seis de fevereiro) , 07/03(sete de março,22

extraordinária, para julgamento de recursos, se houver), 26/03 (vinte e seis de março), 28/0323

(vinte e oito de março, extraordinária para julgamento de recursos, se houver), 30/04 (trinta de24

abril), 28/05 (vinte e oito de maio), 25/06 (vinte e cinco de junho), 09/07 (nove de julho), 27/0825

(vinte e sete de agosto), 24/09 (vinte e quatro de setembro), 29/10 (vinte e nove de outubro),26
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26/11(vinte e seis de novembro) e 17/12 (dezessete de dezembro). Foi lembrado que dependendo27

da demanda, alguma reunião extraordinária pode ser convocada em data não prevista no28

calendário. O calendário proposto foi aprovado e deverá constar no site da DPPI, no link da29

CAGPPI. 3) Informes: Para registro em ata foram feitos os seguintes informes: Desligamento da30

bolsista Taís Tamiko Tomoto Tsuchiya: “Monitoramento da água do delta do Rio Jacuí, Lago31

Guaíba: utilização de equipamentos portáteis e de um sistema de coleta multiparâmetros de baixo32

custo operacional”. Orientadora: Profª Simone Kapusta e o envio pela profª Suelena Borges do33

parecer de aprovação do CEP do projeto: “Ensino de teoria e percepção musical apoiado pelo34

software Musescore: viabilidade e possibilidades”. 4) Respostas dos apontamentos da35

CAGPPI com relação à prestação de contas do AIPCT: Os projetos “Óleos essenciais de36

diferentes espécies nativas do gênero Eugenia: composição química e estudo das propriedades37

antineoplásicas em células humanas de câncer de mama” e “Obtenção de solução etanólica a38

partir de folhas de Eugenia uniflora e avaliação do potencial antitumoral das frações obtidas em39

células humanas de câncer de colo de útero” da professora Alessandra Nejar Bruno a comissão40

observou que foram atendidas as recomendações feitas na avaliação anterior, sendo assim, ambos41

os projetos foram aprovados. Na prestação de contas do projeto “Monitoramento da qualidade da42

água do Delta do Jacuí, Lago Guaíba: utilização de equipamentos portáteis e de um sistema de43

coleta multiparâmetros de baixo custo operacional”, sob coordenação da Professora Simone44

Kapusta a Cagppi constatou que foram atendidas as recomendações feitas na avaliação anterior e45

a prestação de contas foi aprovada. No projeto “Trilha Interpretativa Virtual da Fonte:46

implementação de uma hipermídia educativa para o Parque Natural Morro do Osso, Porto Alegre,47

RS”, do professor Celson do Canto, a Cagppi constatou que foram atendidas as recomendações48

feitas na avaliação anterior e a prestação de contas foi aprovada. Nos projetos da professora49

Silvia Bertagnolli “MIGRA: Laboratório para Experimentação de Práticas Pedagógicas50

Inovadoras na Educação” e “Fabricação de Kits de Robótica Educacional para Uso em Salas de51

Aula de uma Escola de Ensino Fundamental da Região Metropolitana de Porto Alegre” a52

CAGPPI observou que foram atendidas as recomendações feitas na avaliação anterior, sendo53
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assim, ambos os projetos foram aprovados. No projeto “Extração de Metais de e-Lixo da54

professora Regina Felisberto, a CAGPPI orientou a pesquisadora que sempre realize o55

levantamento de três orçamentos de cada item, conforme prevê a legislação, caso não seja56

possível, o item não deve ser adquirido. A prestação de contas deste projeto foi aprovada com57

ressalvas. O projeto: “Análise do efeito de polimorfismos não sinônimos em genes candidatos de58

doenças complexas por meio da predição computacional”, sob coordenação do técnico em59

laboratório Dr. Diego Hepp, a CAGPPI observou que foram atendidas as recomendações feitas na60

avaliação anterior e a prestação de contas foi aprovada. No projeto “Fabricando máquinas de61

fabricação no Poalab do professor André Peres a comissão constatou que foram atendidas as62

recomendações feitas na avaliação anterior e a prestação de contas foi aprovada. 5) Prestação de63

contas do 3º SICT. Foram conferidos os documentos entregues pelos estudantes e servidores.64

Foram aprovadas as seguintes prestações de contas: Aline Grunewald Nichele, Ângelo Cássio65

Magalhães Horn, Clarice Monteiro Escott, Giandra Volpato, Karin Tallini, Amanda Brandt66

Beschorner, Amanda da Silva Neves, Bruna Santos, Daniel Ortiz Prado, Daniele Souza Barbosa67

Fogaça Reis, Dassuen Tzanovitch Datsch, Davi da Cunha Morales, Dianne Anastácio Rodrigues,68

Dyowanne Hiulei Schmitt, Elis Regina Poncio, Franciellen Machado dos Santos, Gabriel Martins69

Stefani, Gabriela Camboim Nunes, Graziele Sequeira Mendes, Gustavo Luiz Padilha, Jian Porto,70

Jisette Gonzales Núñes, João Victor Chaves, Kênya Silva dos Santos Moraes, Leila Camara71

Furquim, Leonardo da Luz Silva, Lucas Zielinski do Canto, Patricia Walau, Raquel Kiszewski72

Batista, Rosana Machado de Jezus, Stephanie Krause Almeida, Thais Cardoso Bitencourt,73

Victória Furtado Migliavaca e Celson Roberto Canto e Silva. Faltaram as prestações de contas74

dos discentes: Juliane Carraro Nunes, Matheus Loch Ferreira, Rafael Human Petry. Combinou-se75

que os orientadores sejam notificados da pendência. Nas prestações de contas dos discentes76

Elisiane Rosa da Silva e Lucas Zielinski do Canto faltou a nota fiscal do hotel Dallonder Victoria.77

Os documentos serão solicitados novamente. 6) Editais 2019. Discutiu-se a minuta do Edital78

Complementar vinculado ao Edital Proppi 77/2018 (setenta e sete de dois mil e dezoito) de79

fomento interno 2019/2020 (dois mil e dezenove a dois mil e vinte). Foram feitas as adequações80
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no cronograma e discutiu-se a inclusão da obrigatoriedade do coordenador em participar da81

Mostrapoa como colaborador na organização e planejamento do evento, coordenador de sessão82

e/ou avaliador e também de incentivar a participação do bolsista do projeto de pesquisa na83

organização do evento. Estas observações foram aceitas pela maioria. Acrescentou-se também,84

que todos os contemplados com o AIPCT realizem a prestação de contas através de processo,85

aberto no Protocolo do Campus com os documentos previstos na Instrução Normativa 004/201486

(quatro de dois mil e catorze) e devidamente assinados. 7) Assuntos Gerais: O Professor87

Evandro fez um relato da última reunião do COPPI realizada no dia dez de dezembro de dois mil88

e dezoito na sala de convenções no Campus Porto alegre. Comentou sobre a V Jornada de89

Produção Científica da Educação Profissional e Tecnológica da Região Sul – 2018 (dois mil e90

dezoito). O evento ocorre nesta sexta-feira e no sábado, dias 7(sete) e 8(oito) de dezembro de91

2018 (dois mil e dezoito), no Campus Concórdia do Instituto Federal Catarinense (IFC),92

considerado muito positivo. Comunicou que em 2019 haverá um evento nacional dos Institutos93

Federais na cidade de Brasília, de periodicidade bianual e que buscar-se-á recursos para94

participação. Haverá em 2019 um edital FAPERGS para projetos cooperados exclusivos para os95

IFs com duração de vinte e quatro meses. Alertou sobre o cuidado e orientação necessários para96

evitar plágio na produção científica, por haver implicações de direito alheio e penas previstas.97

Comentou sobre as alterações no fomento interno 2019, que incluiu: a) a alteração no formato da98

submissão, como menos dados no sigproj e mais dados no Anexo I, a ser enviado para a99

avaliação ad hoc, b) o lattes deixa de ser enviado em formato pdf, sendo apenas necessário100

fornecer o link de acesso no Anexo III, c) o AIPCT foi simplificado visando facilitar o101

lançamento e separação de itens em custeio e capital, d) foi inserido um período para adequação102

do AIPCT visando evitar a não homologação de projetos, e) o cartão pesquisador terá sua103

implementação melhorada e simplificada e f) o auxílio a eventos poderá ser concedido apenas104

uma vez ao servidor solicitante. Sem mais assuntos a serem discutidos, o professor Evandro105

agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião. Nada mais havendo a registrar, Denise106
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Luzia Wolff lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais107

integrantes da CAGPPI.108

Aprovada por e-mail institucional (dpi@poa.ifrs.edu.br) no dia 18/12/2018.109

* A via original assinada está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e110

Inovação.111


