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ATA Nº 03/2018 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e 

Inovação (CAGPPI) 

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

foi realizada a reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e 2 

Inovação (CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão, Professor Evandro 3 

Manara Miletto e coordenada pela técnica administrativa Fernanda Otonelli Rossatto 4 

realizada no laboratório 1002 da Torre Sul do Campus Porto Alegre do IFRS, localizada 5 

a Rua Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital. Estiveram 6 

presentes os seguintes servidores, Professores Sônia Beatriz Silveira Alves, Técnicos 7 

Administrativos Fernanda Ottonelli Rossato, Filipe Xerxeneski, Diego Hepp, o discente 8 

Vilmar Vianna e as técnicas da equipe da Diretoria de Pesquisa e Inovação, Denise 9 

Luzia Wolff (Técnica em Assuntos Educacionais) e Maria de Lourdes Parisotto 10 

(Assistente em Administração). Justificou a sua ausência o professor André Peres e o 11 

técnico administrativo Marcos Mathies. A reunião iniciou-se com a saudação da 12 

coordenadora da reunião Fernanda aos presentes, justificando a ausência do 13 

presidente da comissão, prof. Evandro Manara Miletto que está participando da reunião 14 

do COPPI, na Reitoria do IFRS em Bento Gonçalves. Em seguida, Fernanda 15 

apresentou a pauta única desta reunião: Classificação das propostas de fomento 16 

interno homologadas e submetidas no Edital 077/2017 e Edital Complementar 17 

062/2017, conforme previsto no cronograma do edital 077/2017. Fernanda 18 

apresentou as duas planilhas construídas pela equipe da DPPI. A primeira planilha 19 

constando os valores disponibilizados para bolsas e para Auxílio Institucional à 20 

Produção Científica e/ou Tecnológica (AIPCT). Professora Sônia manifestou sua dúvida 21 

quanto ao valor mensal da bolsa e a carga horária. Fernanda respondeu que o valor é 22 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para a carga horária de 16 (dezesseis) horas 23 

semanais, R$ 300,00 (trezentos reais) para a carga horária de 12 (doze) horas 24 

semanais e de R$ 200,00 (duzentos reais) para 8 (oito) horas semanais. Fernanda 25 
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colocou que para AIPCT o Campus disponibilizou R$ 36.655,00 (trinta e seis mil e 26 

seiscentos e cinquenta e cinco reais) e para as bolsas de iniciação científica e/ou 27 

tecnologia o valor total de R$ 54.983,00 (cinqüenta e quatro mil, novecentos e oitenta e 28 

três reais). Destes valores, tanto para pagamento de bolsas quanto para o AIPCT, 50% 29 

(cinqüenta por cento) são destinados aos projetos em renovação, o restante dos 30 

valores para novos projetos. Portanto, R$ 18.327,00 (dezoito mil, trezentos e vinte e 31 

sete reais e cinqüenta centavos) são destinados para AIPCT de projetos em renovação. 32 

Como somente um dos dois projetos classificados solicitou este recurso, o projeto será 33 

contemplado com o valor máximo estabelecido no edital (R$ 4.800,00 quatro mil e 34 

oitocentos reais), o restante (R$ 13.527,50 treze mil quinhentos e vinte e sete reais e 35 

cinqüenta centavos) será somado ao valor correspondente aos novos projetos. Com 36 

relação às bolsas, o valor destinado para renovação também foi de 50% (cinqüenta por 37 

cento), conforme o edital prevê. Foi destinado o valor de R$ 27.491,00 (vinte e sete mil 38 

quatrocentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos). Os dois projetos solicitaram 39 

duas bolsas cada um, sendo assim disponibilizado o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis 40 

mil reais). O saldo de R$ 11.491,50 (onze mil quatrocentos e noventa e um reais e 41 

cinqüenta centavos) será somado ao valor para bolsas de novos projetos. Assim, para 42 

os novos projetos, o AIPCT ficou com o recurso de 50% (cinqüenta por cento), previsto 43 

no Edital, ou seja, R$ 18.327,50 (dezoito mil, trezentos e vinte e sete reais e cinqüenta 44 

centavos) mais o saldo da renovação R$13,527.50 (treze mil quinhentos e vinte e sete 45 

reais e cinqüenta centavos), perfazendo o total de R$31,855.00 (trinta e um mil 46 

oitocentos e cinqüenta e cinco reais). Com este valor 07 (sete) projetos foram 47 

contemplados com AIPCT, mais um projeto com o valor restante de R$ 913,00 48 

(novecentos e treze reais). 03 (três) projetos não solicitaram o recurso. Para as bolsas o 49 

valor de 50% (cinqüenta por cento) R$ 27.491,00 (vinte e sete mil quatrocentos e 50 

noventa e um reais e cinqüenta centavos), somado ao saldo da renovação no valor de 51 

R$ 11.491,50 (onze mil quatrocentos e noventa e um e cinqüenta centavos) totalizou o 52 
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valor de R$ 38,983.00 (trinta e oito mil novecentos e oitenta e três reais. Com este 53 

recurso 10 (dez) projetos foram contemplados e um parcialmente com o valor de R$ 54 

1.983,00 (um mil novecentos e oitenta e três reais. Sendo que dois projetos não 55 

solicitaram cotas de bolsas. O projeto Money manager capitalism e desastres 56 

ambientais, sob coordenação do prof. Dr. Marcelo Mallet Siqueira Campos solicitou 57 

duas bolsas de 8h e foi contemplado com uma.  Após a explicação dos valores, 58 

Fernanda apresentou a tabela com as notas dos avaliadores ad hoc, sem identificação, 59 

em virtude do sigilo necessário, a pontuação de cada lattes, já conferido pela CAGPPI 60 

na reunião do dia 27 (vinte e sete) de fevereiro e o peso  04 (quatro) para os projetos 61 

com parcerias comprovadas. Com o total de pontos a classificação parcial, dos projetos 62 

de renovação, ficou na seguinte ordem: Acessibilidade e inclusão de adolescentes com 63 

fibrose cística no uso das tecnologias de informação e de comunicação e na criação de 64 

game III, sob coordenação da Profa. Dra. Lizandra Brasil Estabel; que não solicitou 65 

AIPCT e foi contemplada com as duas bolsas, uma BICET e outra BICTES, de 16h 66 

(dezesseis horas cada uma). Genotoxicidade e variáveis físicas e químicas da água 67 

superficial do lago Guaíba, sob coordenação da profª Dra. Juliana Schmitt de Nonohay, 68 

foi contemplada com o valor máximo de AIPCT, no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e 69 

oitocentos reais) e duas bolsas (BICETS) de 16h (dezesseis horas cada uma). Os 70 

novos projetos foram classificados na seguinte ordem: Estudo da atividade antitumoral 71 

do óleo essencial de folhas de Campomanesia aurea em culturas de células humanas 72 

de câncer cervical, sob coordenação da profª Dra. Alessandra Nejar Bruno; Gestão da 73 

escola pública e inovação: a utilização de recursos tecnológicos nos processos 74 

educativos, sob coordenação da profª Dra. Josiane Carolina Soares Ramos; 75 

 Monitoramento da qualidade da água do Delta do Jacuí, Lago Guaíba: utilização de 76 

equipamentos portáteis e de um sistema de coleta multiparâmetros de baixo custo 77 

operacional, sob coordenação da Profa. Dra. Simone Caterina Kapusta; Análise do 78 

efeito de polimorfismos não sinônimos em genes candidatos de doenças complexas por 79 
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meio da predição computacional, sob coordenação do técnico em laboratório Dr. Diego 80 

Hepp; Ensino de teoria e percepção musical apoiado pelo software Musescore: 81 

viabilidade e possibilidades, sob coordenação da profª Ma. Suelena de Araujo Borges ; 82 

Óleos essenciais de diferentes espécies nativas do gênero Eugenia: composição 83 

química e estudo das propriedades antineoplásicas em células humanas de câncer de 84 

mama, sob coordenação da profª Dra. Alessandra Nejar Bruno; Trilha Interpretativa 85 

Virtual da Fonte: implementação de uma hipermídia educativa para o Parque Natural 86 

Morro do Osso, Porto Alegre, RS, sob coordenação do prof. Dr. Celson Roberto Canto e 87 

Silva; Obtenção de solução etanólica a partir de folhas de Eugenia uniflora e avaliação 88 

do potencial antitumoral das frações obtidas em células humanas de câncer de colo de 89 

útero, sob coordenação da Profª Dra. Alessandra Nejar Bruno; Money manager 90 

capitalism e desastres ambientais, sob coordenação do prof. Dr.Marcelo Mallet Siqueira 91 

Campos; Análise química do óleo essencial de Myrrhinium atropurpureum Schott e 92 

estudo do potencial antineoplásico em câncer de colo de útero, sob coordenação da 93 

profª Dra. Alessandra Nejar Bruno;  Utilização de um Sistema de alertas para suporte a 94 

professores/ tutores de curso EAD, sob coordenação do prof. Dr. Marcelo Augusto 95 

Rauh Schmitt; Contribuição de um sistema informatizado de gestão para o 96 

gerenciamento das pesquisas no âmbito do IFRS Campus Porto Alegre, sob 97 

coordenação da Técnica em Assuntos Educacionais Ma. Denise Luzia Wolff e  Síntese 98 

e caracterização de bioplástico produzido a partir de farinha de cascas de banana, sob 99 

coordenação da profª Dra. Nara Regina Atz. Como não houve manifestações de 100 

dúvidas, a planilha foi aprovada por todos, Fernanda agradeceu a presença e encerrou 101 

a reunião. Nada mais havendo a registrar, Denise Luzia Wolff lavrei a presente ata que 102 

após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais integrantes da CAGPPI.   103 

* A via original assinada está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa, Pós-104 

Graduação e Inovação. 105 

Aprovada em 10 (dez) de abril de 2018(dois mil e dezoito). 106 


