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ATA Nº 05/2018 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e 

Inovação (CAGPPI) 

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, realizou-1 

se na sala de Convenções do 9º (nono) andar do Campus Porto Alegre do IFRS, 2 

localizada a Rua Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital, a 3 

quinta reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação 4 

(CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão, Professor Evandro Manara Miletto. 5 

Estiveram presentes os seguintes servidores: Professores Sônia Beatriz Silveira Alves, 6 

Técnicos Administrativos Fernanda Ottonelli Rossato, Filipe Xerxeneski,  o discente 7 

Vilmar Vianna e as técnicas da equipe da Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e 8 

Inovação, Denise Luzia Wolff (Técnica em Assuntos Educacionais) e Maria de Lourdes 9 

Parisotto (Assistente em Administração). Justificaram as ausências, o professor André 10 

Peres que ministra aula no mesmo horário da reunião e Flávia Helena Conrado Rossato 11 

que está substituindo colega em férias no setor de protocolo. A reunião iniciou-se com a 12 

saudação do presidente Professor Dr. Evandro Manara Miletto aos presentes, seguida 13 

pela leitura da ordem do dia que compreendeu os seguintes assuntos: 1) Aprovação da 14 

ata 04/2018 (quatro de dois mil e dezoito), 2) Registros em ata das pendências da 15 

reunião anterior, tais como:2.1. Retorno dos grupos de avaliadores sobre os relatórios 16 

corrigidos de bolsistas e coordenação de projeto dos Editais 013/2016, 003/2016 e 17 

015/2016. 2.2. Análise dos projetos de pesquisa de servidores em cursos de pós-18 

graduação Editais 001/2018 e 005/2018. 3) Apreciação de solicitação de auxílio à 19 

eventos e de pedido de cancelamento; 4) Análise de documentação de bolsistas dos 20 

Ed. 077/2017, 078/2017 e 079/2017.  5) Apreciação de projetos de pesquisa 21 

submetidos nos Ed. 001/2018 e 005/2018. 6) Assuntos Gerais. Em seguida, o 22 

presidente da CAGPPI abriu o expediente solicitando aos presentes, eventual inclusão 23 

de pauta. Foram incluídos nos assuntos gerais os Seminários da DPPI e a reunião de 24 

acolhida aos bolsistas e pesquisadores dos editais de fomento interno. Passou-se 25 
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então, a deliberação dos temas propostos para esta reunião. 1)Aprovação da ata 26 

04/2018 (quatro de dois mil e dezoito): a ata foi enviada antecipadamente e nesta 27 

reunião foi lida e aprovada pelos presentes. 2) Registros em ata das pendências da 28 

reunião anterior, tais como: 2.1. Retorno dos grupos de avaliadores sobre os 29 

relatórios corrigidos de bolsistas e coordenação de projeto dos Editais 013/2016 30 

(treze de dois mil e dezesseis), 003/2016 (três de dois mil e dezesseis) e 015/2016 31 

(quinze de dois mil e dezesseis): Foram aprovados pelos grupos de avaliadores os 32 

seguintes relatórios corrigidos após os apontamentos da Cagppi: (a) Relatório corrigido 33 

da bolsista Ana Vitória Ferreira do orientador Diego Hepp do Edital PROPPI Nº 34 

013/2016 (treze de dois mil e dezesseis); b) Relatório final da discente Carla Zanatelli 35 

com adequação realizada e envio por e-mail em 20 (vinte) de março de dois mil e 36 

dezoito. c) relatório Final da bolsista  Alejandra Bolanos do Edital PROPPI nº 13/2016 37 

(treze de dois mil e dezesseis); d) relatório  corrigido da bolsista Vitória Garcia La Porta 38 

da orientadora Alessandra Nejar Bruno do Edital 013/2016 (treze de dois mil e 39 

dezesseis); e) Currículo Lattes atualizado, após apontamentos da CAGPPI da bolsista 40 

Letícia Prá da Orientadora Professora Carine Bueira Loureiro - Edital PROPPI 41 

Nº013/2016 (treze de dois mil e dezesseis) e f) relatório final corrigido do bolsista Yuri 42 

Fernandes cardoso de Discente Voluntário do Ed. PROPPI Nº 003/2017(três de dois mil 43 

e dezessete) - Coordenador Diego Hepp). Professor Evandro mostrou aos presentes a 44 

situação alterada para concluído de cada um dos projetos que tiveram os relatórios 45 

aprovados. O encerramento dos projetos é feito pela equipe da PROPPI, visto que no 46 

Campus não temos acesso para tal fim. Foi solicitado à PROPPI o encerramento dos 47 

projetos finalizados com aprovação de relatórios, dos Editais 013/2016 (treze de dois 48 

mil e dezesseis), 003/2016 (três de dois mil e dezesseis) e dos editais 14 (catorze) e 49 

15/2016 (quinze de dois mil e dezesseis) 2.2. Análise dos projetos de pesquisa de 50 

servidores em cursos de pós-graduação Editais 001/2018 (um de dois mil e 51 

dezoito) e 005/2018 (cinco de dois mil e dezoito): professor Evandro explicou aos 52 
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membros da Comissão que devido ao grande número de projetos submetidos nos 53 

referidos editais, a equipe da DPPI realizou uma análise prévia. A partir das 54 

especificações do edital 001/2018 (um de dois mil e dezoito)  foram feitos os pareceres, 55 

estes inseridos no Sigproj e enviados aos pesquisadores. Os itens observados foram a 56 

data de vigência do edital, se constou o grupo, a linha de pesquisa e a instituição ao 57 

qual está vinculado o grupo, o anexo do projeto de pesquisa e se o currículo lattes do 58 

pesquisador foi atualizado neste ano. Professor Evandro apresentou os pareceres feitos 59 

pela equipe da Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação referentes aos 60 

seguintes projetos: a)Vera Lúcia Milani Martins - Análise do projeto de pesquisa de pós 61 

doutorado "Previsão de Demanda em Projetos de Inovação" a ser reformulado.;b) 62 

Sabrina Letícia Couto da Silva: Projeto “Proposta de sistemática para gestão 63 

epidemiológica de dados em Saúde e Segurança do Trabalho”, a ser reformulado. c) 64 

Iuri Correa Soares: Projeto “A disputa por status entre as disciplinas no currículo 65 

escolar: a aula de Música”, a ser reformulado. d) Letícia Vale Scribel Zimmer: Projeto 66 

“Monitoramento Terapêutico de Antibióticos por Cromatografia Líquida acoplada à 67 

Espectrometria de Massas em “tandem” utilizando Sangue Capilar em DBS - Dried 68 

Blood Spots (mancha de sangue seco em papel): Validação Analítica e Clínica”, a ser 69 

reformulado. e) Alex Martins de Oliveira: Projeto “Cultura Digital na Formação de Alunos 70 

em Cursos Técnicos Subsequentes de Áreas Distintas da Informática: Instituto Federal 71 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Porto Alegre”, 72 

realizou as reformulações solicitadas no projeto e este foi aprovado.  f) Regina 73 

Felisberto: Projeto “Desenvolvimento De Metodologia Para Captação de Gases 74 

Gerados na Produção de Materiais Cerâmicos Empregando Lodo Galvânico Como 75 

Matéria Prima”; realizou as reformulações solicitadas no projeto e foi aprovado. g) 76 

Inajara Piedade da Silva: Projeto “A Corrupção Violadora dos Direitos Humanos:  77 

Educação e Consenso com Base em Emmanuel Levinas”;a ser reformulado. h) Ana 78 

Rosaura Moraes Springer: Projeto “Alfabetização e inclusão digital: uma ferramenta 79 
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tecnológica facilitadora para os estudantes do PROEJA do IFRS do Campus Porto 80 

Alegre”; realizou as reformulações solicitadas no projeto e foi aprovado. i) Estêvão da 81 

Fontoura Haeser, Projeto Gambiarrádio Educacional: um dispositivo livre para 82 

transmissão de áudio via ondas de rádio fm no contexto da educação”; a ser 83 

reformulado. j) Carolina Kruse Ramos: “Projeto de Pesquisa Para Mestrado Acadêmico 84 

em Gestão de Operações em Universidades Públicas Federais”, a ser reformulado.; k) 85 

Silvia Schiedeck: Projeto “O Protagonismo dos Atores Sociais nos Rumos da Educação 86 

Profissional e na Construção dos Institutos Federais”; realizou as reformulações 87 

solicitadas no projeto e foi aprovado. l) Rodrigo Prestes Machado: Projeto: “Percepção 88 

sonora no espaço de trabalho: discutindo os limites e as possibilidades de autoria 89 

síncrona e cooperativa em sistemas Web na perspectiva de pessoas com deficiência 90 

visual”, a ser reformulado. m) Sérgio Wesner Viana: Projeto: “Programa Mulheres Mil: a 91 

educação profissional contribuindo para a redução de desigualdade social e econômica 92 

das mulheres e seu resgate social”, realizou as reformulações solicitadas no projeto e 93 

foi aprovado.; n) Fabrícia Py Tortelli Noronha: Projeto: “A Robótica Educacional como 94 

Veículo de Desenvolvimento do Pensamento Computacional no Processo de 95 

Aprendizagem de Programação” realizou as reformulações solicitadas no projeto e foi 96 

aprovado. o) Michelle Chagas de Farias: Projeto “Do Pinóquio À Monster High: 97 

Transformações no Processo de Fabricação dos Brinquedos e na Produção das 98 

Infâncias na Sociedade de Consumo”, realizou as reformulações solicitadas no projeto 99 

e foi aprovado.; p) Paulo Roberto Sangói: Projeto “A Rede Federal de Educação 100 

Profissional e Tecnológica, da Escola de Comércio de Porto Alegre ao Campus Porto 101 

Alegre do Instituto Federal De Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul: 102 

Um Olhar Crítico Sobre a Gestão Pública numa Instituição Federal de Ensino” , realizou 103 

as reformulações solicitadas no projeto e foi aprovado. Os projetos analisados do Edital 104 

005/2018 (cinco de dois mil e dezoito) de Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa e 105 

Inovação foram analisados pelo professor Evandro em formulário específico, anexo ao 106 
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edital. Os projetos avaliados foram: a) André Peres: Projeto: “Uso de técnicas de IA 107 

para aquisição de conhecimento”, b) Sérgio Mittmann dos Santos: Projeto: “Espaços-108 

tempos gerados por cordas cósmicas girantes na gravitação de Brans-Dicke. Ambos os 109 

projetos apresentaram informações para serem reformuladas. 3) Apreciação das 110 

solicitações de auxílio à eventos: o professor Evandro comunicou que o Professor 111 

Claudio Vinicius de Farias solicitou o cancelamento de solicitação de auxílio à eventos 112 

 e  foi analisada a prestação de contas de Graciela Farias Bikoski que foi considerada 113 

aprovada, pois faltava apenas o certificado de participação no evento ocorrido em 114 

novembro e que a bolsista recebeu em abril deste ano. 4) Análise de documentação 115 

de bolsistas dos Editais 077/2017 (setenta e sete de dois mil e dezessete) de 116 

fomento interno (2018/2019), 078/2017 (setenta e oito de dois mil e dezessete)  e 117 

079/2017 (setenta e nove de dois mil e dezessete): com relação a este tema, 118 

professor Evandro colocou que não há necessidade de discussão deste ponto de pauta, 119 

por se tratar de demanda da equipe da DPPI. Foi informado que todos os bolsistas já 120 

entregaram a documentação solicitada nos editais. 5) Apreciação de outros projetos 121 

de pesquisa submetidos nos Edital 001/2018 (um de dois mil e dezoito) e 005/2018 122 

(cinco de dois mil e dezoito) Foram analisados os projetos de pesquisa recebidos 123 

recentemente: da professora Carine Bueira Loureiro, intitulado “Ciclos Formativos 124 

Pedagógicos: Ensino E Aprendizagem em Matemática Mediado Por Tecnologias 125 

Digitais e do discente do curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e 126 

Tecnológica” e do discente do Mestrado Profissional em Educação Profissional Rodrigo 127 

Bonadiman Zanatta, sob o título:  “Wiki-Proppi: Contribuições de uma ferramenta 128 

tecnológica colaborativa na gestão do conhecimento no âmbito da Pró-reitoria de 129 

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 130 

Tecnologia do Rio Grande do Sul”. Ambos os projetos foram aprovados, de acordo com 131 

o edital. O projeto submetido no Edital 005/2018 (cinco de dois mil e dezoito) do 132 

professor Fabrício Sobrosa Affeldt intitulado “Aprendizagem Centrada no Estudante - o 133 
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uso de tecnologias educacionais para ensino e aprendizagem de Administração” será 134 

avaliado pelo professor Evandro em formulário específico. Foram apreciados os 135 

seguintes projetos de servidores técnicos administrativos inscritos no edital de 136 

afastamento para qualificação, Edital 014/2018 (catorze de dois mil e dezoito) Ana 137 

Rosaura Moraes Springer, Flávia Helena Conrado Rossato e Ricardo Costa da Rosa. 138 

Para embasar os pareceres da Comissão de pesquisa deliberou-se questionar a 139 

Diretoria de Gestão de Pessoas sobre os procedimentos para análise, tais como, a 140 

necessidade de ter o projeto submetido ao edital 001/2018 (um de dois mil e dezoito), 141 

visto que um dos projetos ainda não foi cadastrado no Sigproj e se há algum formulário 142 

e normativa específica.  6) Assuntos Gerais: o presidente da CAGPPI comunicou e 143 

convidou a todos para participarem dos seminários da DPPI. A primeira conferência 144 

ocorrerá no dia 17 (dezessete) de maio, às 17 (dezessete) horas no auditório Rui 145 

Manuel Cruse, “Princípios do Design na Elaboração de Materiais Educacionais” 146 

ministrada por Calebe Borges,  Professor e Designer do SENAC de Caxias do Sul. 147 

Outro evento informado foi a reunião de acolhida aos pesquisadores e bolsistas dos 148 

editais de fomento interno que se realizará no dia 14 (catorze) às 14h 30 minutos 149 

(catorze horas e trinta minutos) no auditório da Torre Sul. Professor Evandro 150 

apresentou os temas a serem tratados nesta reunião, tais como: apresentação da 151 

DPPI, equipe, métodos de pesquisa, editais, procedimentos, eventos de participação 152 

obrigatória, preenchimento do Currículo lattes, relatórios, perguntas frequentes e erros 153 

mais comuns. Filipe apresentou a proposta de realizar uma oficina sobre o 154 

preenchimento do currículo lattes, professor Evandro demonstrou interesse e colocou 155 

que logo poderão combinar a data de realização da mesma. Professor Evandro 156 

agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a registrar, Denise Luzia Wolff 157 

lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais 158 

integrantes da CAGPPI. 159 

Aprovada na reunião de 12/06/2018. 160 


