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Aos doze (12) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (2019),1

realizou-se a reunião extraordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de2

Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI), convocada pelo presidente da3

comissão, Professor Evandro Manara Miletto. A reunião presencial ocorreu na4

Sala de Convenções da Torre Norte do Campus Porto Alegre, tendo início às5

quatorze horas. Estiveram presentes: os docentes Liliane Madruga Prestes, Silvia6

de Castro Bertagnolli, Nara Regina Atz, os técnicos administrativos Fernanda7

Ottonelli Rossato, Filipe Xerxeneski da Silveira. Justificaram a ausência, Evandro8

Manara Miletto, Denise Luzia Wolff, Diego Hepp e Juliana Prediger. A pauta da9

reunião foi à análise das solicitações de alterações no formulário de AIPCT10

(Auxílio Institucional à Produção Científica e/ou Tecnológica). Os projetos que11

solicitaram adequações do AIPCT referente ao EDITAL IFRS Nº 77/2018 (setenta12

e sete de dois mil e dezoito) - FOMENTO INTERNO 2019/2020, foram: a)13

Avaliação dos efeitos de óleos essenciais oriundos de espécies do gênero Piper14

em células humanas de câncer cervical (Alessandra Nejar Bruno); b) Óleos15

essenciais de diferentes espécies nativas do gênero Eugenia: composição16

química e estudo das propriedades antineoplásicas em células humanas de17

câncer de mama (Alessandra Nejar Bruno); c) Análise do efeito de polimorfismos18



não sinônimos em genes candidatos de doenças complexas por meio da19

predição computacional (Diego Hepp); e e) Síntese e caracterização de20

bioplástico produzido a partir de farinha de cascas de banana. (Nara Regina Atz).21

Todos as solicitações deferidas. Referente ao projeto, vinculado ao Edital IFRS22

Nº 85/2018(oitenta e cinco de dois mil e dezoito) - Apoio a Projetos para23

Implantação e Estruturação de Habitats de Inovação e Empreendedorismo,24

Estação de Lançamento: laboratório de criação de StartUp (Jeferson de Araujo25

Funchal), foi indeferido e solicitou-se ajustes conforme as normativas para uma26

nova apreciação da Comissão. Nada mais havendo a ser tratado, lavrei a27

presente ata que será assinada pelos membros presentes da comissão.28

* A via original assinada está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa,29

Pós-Graduação e Inovação.30


