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ATA Nº 07/2018 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação

(CAGPPI)

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

realizou-se na sala de Convenções do 9º (nono) andar do Campus Porto Alegre do2

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

a sexta reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e4

Inovação (CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão, Professor Evandro5

Manara Miletto. Estiveram presentes os seguintes servidores: professor Evandro6

Manara Miletto, discente Vilmar Viana, técnicos- administrativos Fernanda Otonelli7

Rossato, Diego Hepp, Marcos Dias Mathies e a assistente em administração da equipe8

da DPPI Maria Lourdes Parisotto. A reunião iniciou-se com a saudação do presidente9

Professor Evandro Manara Miletto aos presentes, seguida pela leitura da ordem do dia10

que compreendeu os seguintes assuntos: 1) Aprovação da Ata 06/2018; 2) Apreciação11

de Projetos de Pesquisa institucionais; 3) Apreciação de Solicitações de Auxílio a12

Eventos, Editais 11(onze), 12 (doze) e 13/2018 (treze de dois mil e dezoito; 4)13

Prestação de contas Auxílio à Eventos; 5) Assuntos Gerais. Em seguida, o presidente14

da CAGPPI abriu o expediente solicitando aos presentes, eventual inclusão de pauta.15

Não havendo inclusão, passou-se, então, à deliberação dos temas propostos para esta16

reunião. 1) Aprovação da ata 06/2018 (seis de dois mil e dezoito): a ata foi lida,17

aprovada e assinada pelos presentes. 2) Apreciação de Projetos de Pesquisa18

institucionais: foram analisados os seguintes projetos de pesquisa do edital 05/201819

(cinco de dois mil e dezoito): a) "Análise do Impacto da Gamificação sobre os Altos20

Ìndices de Evasão e Reprovação na Disciplina de Cálculo I no Ensino Superior",21

coordenado pelo professor Evandro Manara Miletto. Em se tratando de projeto stricto22

sensu, verificou-se a ausência do projeto de mestrado anexo, do seu orientando23

Vinicius Lunkes, conforme o disposto no item 2.5.1 do edital 05/2018. Uma solicitação24

será enviada para correção da submissão. b) O projeto "Inclusão escolar de verdade:25

Proposta de uma ferramenta para auxiliar no processo de alfabetização bilíngue" da26

coordenadora Márcia Islabão Franco, stricto sensu, faltou anexar cópia do projeto do27

mestrando, conforme o disposto no item 2.5.1 do edital 05/2018. Uma solicitação será28

enviada para correção da submissão. c) O projeto "Agroecologia e meio ambiente:29

percepção dos agricultores ecologistas das Feiras Ecológicas do Bom Fim - Porto30

Alegre/RS", coordenado pela professora Aline Hentz. A estrutura do projeto foi31

analisada e considerada aprovada. Uma solicitação será feita à coordenadora para32

envio da documentação do discente voluntário, conforme item 3.6 do edital 05/2018. 3.33

Apreciação de Solicitações de Auxílio a Eventos, Editais 11, 12 e 13/2018 (onze,34

doze e treze de dois mil e dezoito), 3º (terceiro) bloco: Do Edital 11/2018 (onze de35
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dois mil e dezoito) para Servidores Efetivos foram aprovados: a) Maria Amélia Benincá36

de Farias (período de 02/10/2018 (dois de outubro de dois mil e dezoito) a 06/10/201837

(seis de outubro de dois mil e dezoito) , em João Pessoa/PB, valor solicitado R$38

2.000,00 (dois mil reais); b)Suelena de Araujo Borges Horn (período de 02/10/2018(dois39

de outubro de dois mil e dezoito) a 06/10/2018 (seis de outubro de dois mil e dezoito),40

em João Pessoa/PB, valor solicitado R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) Aline Grunewald41

Nichele (período de 09/11/2018 (nove de novembro de dois mil e dezoito) a 17/11/201842

(dezessete de novembro de dois mil e dezoito), em Sevilha/Andaluzia/Espanha, valor43

solicitado R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais); d) Alexandre Vieira (período de44

17/09/2018 (dezessete de setembro de dois mil e dezoito) a 23/09/2018 (vinte e três de45

setembro de dois mil e dezoito), no Rio de Janeiro/RJ, valor solicitado R$1.600,00 Um46

mil e seiscentos reais)); e) Karen Selbach Borges, período de 04/09/2018 (quatro de47

setembro de dois mil e dezoito) a 10/09/2018 (dez de setembro de dois mil e dezoito),48

em Lisboa/Portugal, valor solicitado R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais); f) Silvia49

de Castro Bertagnolli, período de 26/09/2018 (vinte e seis de setembro de dois mil e50

dezoito) a 28/09/2018 (vinte e oito de setembro de dois mil e dezoito), em Curitiba/PR,51

valor solicitado R$ 900,00 (novecentos reais); g) Cinara dos Santos Costa, período de52

16/10/2018 (dezesseis de outubro de dois mil e dezoito) a 21/10/2018 (vinte e um de53

outubro de dois mil e dezoito), em Recife/PE, valor solicitado R$2.000,00 (dois mil reais).54

Neste caso, constatou-se que a servidora não possui participação em projeto de55

pesquisa institucionalizado, conforme previsto no edital, por isso a solicitação não foi56

aprovada. Do Edital 12/2018 (doze de dois mil e dezoito) para discentes foram57

aprovados: a) Caroline Birnfeldt, período de 18/09/2018 (dezoito de setembro de dois58

mil e dezoito) a 20/09/2018 (vinte de setembro de dois mil e dezoito), em Pelotas/RS,59

valor solicitado R$ 800,00(oitocentos reais). Edital 13/2018 (treze de dois mil e dezoito)60

para discentes de pós-graduação. a) Vinicius Lunkes Cezar (período de 28/10/201861

(vinte e oito de outubro a 01/11/2018 (primeiro de novembro de dois mil e dezoito), em62

Fortaleza/CE, valor solicitado R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) Luiz Felipe Kopper da63

Silva, período de 23/10/2018 (vinte e três de outubro de dois mil e dezoito) a64

26/10/2018 (vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito), em São Leopoldo/RS, valor65

solicitado R$ 700,00 (setecentos reais); c) Cristina Almeida da Silva (período de66

17/09/2018 (dezessete de setembro de dois mil e dezoito) a 22/09/2018 (vinte e dois de67

setembro de dois mil e dezoito), em Jerez de la Frontera/Cádiz/Espanha, valor68

solicitado R$5.600,00(cinco mil e seiscentos reais); d) Guaraci Vargas Greff,período de69

26/09/2018 (vinte e seis de setembro de dois mil e dezoito) a 28/09/2018 (vinte e oito de70

setembro de dois mil e dezoito), em Curitiba/PR, valor solicitado R$ 900,00 (novecentos71

reais); e) Calebe da Silva Borges, período de 27/10/2018 (vinte e sete de outubro de72

dois mil e dezoito) a 03/11/2018 (três de novembro de dois mil e dezoito), em73

Fortaleza/CE, valor solicitado R$2.000,00 (dois mil reais); f) Julie Charline Siqueira de74
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Oliveira, período de 11/11/2018 (onze de novembro de dois mil e dezoito) a 15/11/201875

(quinze de novembro de dois mil e dezoito), em Sevilha/Andaluzia/Espanha, valor76

solicitado R$5.600,00(cinco mil e seiscentos reais). 4. Apreciação de prestação de77

contas de Auxílio a Eventos, Editais 11/2018 (onze de dois mil e dezoito), 2º78

(segundo) bloco. A professora Aline Grunnewald Nichelle realizou a prestação de79

contas referente à participação em evento ocorrido em Palma de Mallorca/ Ilhas80

Baleares na Espanha no período de 29/06/2018 (vinte e nove de junho de dois mil e81

dezoito) a 07/07/2018 (sete de julho de dois mil e dezoito), no valor de R$ 5.600,0082

(cinco mil e seiscentos reais). A prestação de contas foi analisada pela Cagppi e83

considerada aprovada. O professor Evandro explicou que a equipe da DPPI está84

atualizando os status dos projetos no sistema SIGPROJ e por isso, encontramos o85

projeto “O Uso de Girassol (Helianthus Annus) como Potencial Fitorremediador de86

Áreas Contaminadas com Chumbo” sob a coordenação do Professor Dr. Paulo Arthur87

Konzen Xavier de Mello e Silva que não foi contemplado com a cota de bolsa, nem com88

AIPCT, porém foi desenvolvido, embora desvinculado aos editais vigentes na época.89

Para conclusão adequada do projeto no sistema solicitou-se ao professor os relatórios90

dos dois bolsistas voluntários que participaram do projeto. O professor encaminhou um91

relatório à DPPI no dia 16 (dezesseis) de maio, que foi digitalizado no drive e92

compartilhado com a CAGPPI e apresentado nesta reunião para apreciação. A CAGPPI93

analisou e registrou o seguinte encaminhamento: considerou louvável a iniciativa de94

prosseguimento da pesquisa, com os voluntários, oportunizando-lhes a formação mais95

ampla possível via contato com atividades de pesquisa, bem como a obtenção dos96

resultados obtidos. Entretanto, para fins de registro, auditoria e futura emissão de97

atestado, solicitou complementação documental de páginas do modelo e documentação98

dos voluntários para controle. Recomendou ainda, a atenção aos futuros editais e ao99

sistema, bem como orientação aos futuros coordenadores do fomento interno não100

contemplados, a fim de evitar situação semelhante. O relatório corrigido será apreciado101

na próxima reunião. 4. Apreciação de relatório corrigido de bolsista do Edital nº102

014/2016 (catorze de dois mil e dezesseis): Foi apresentado o relatório corrigido da103

bolsista Queizy Sartori Domingues, do projeto � ”Ludic Rio: Rede Interconectada de104

objetos lúdicos e acessíveis usando IoT”, sob orientação da professora Silvia de Castro105

Bertagnolli, após os apontamentos da CAGPPI. O relatório foi analisado novamente e106

considerado aprovado. 6) Assuntos gerais: foi feito o registro de que não houve a107

reunião ordinária de 10 julho de 2018, por conta de pauta e quorum insuficientes. Em108

consenso, via email, o item avaliação de relatório de bolsista foi avaliado na presente109

reunião. Professor Evandro agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a110

registrar, eu, Evandro Manara Miletto, lavrei a presente ata que após lida e aprovada111

será assinada por mim e pelos demais integrantes da CAGPPI.112

Aprovada por e-mail, enviado em 10/10/2018.113


