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ATA Nº 05/2020 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação 
(CAGPPI)

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quinze horas, realizou-se por webconferência, 1 
através do link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marcelo-mallet-siqueira-campos, a quinta reunião 2 
ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI), convocada 3 
pelo presidente da comissão, Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos. Estiveram presentes os 4 
seguintes servidores: Professoras Liliane Madruga Prestes, Silvia de Castro Bertagnolli, Professor 5 
Marcelo Mallet Siqueira Campos, as Técnicas Administrativas em Educação Ana Lúcia Barbieri, Denise 6 
Luzia Wolff, Fernanda Ottonelli Rossato e os discentes Luana Daniela da Silva Peres e Vilmar Vianna. 7 

Justificaram a ausência a Professora Nara Regina Atz e o Técnico Administrativo Diego Hepp. A reunião 8 

iniciou-se com a saudação do presidente Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos aos presentes. Na 9 
abertura do expediente, foi lida a pauta: 1. Aprovação da ata da Reunião Ordinária nº 04/2020 (quatro 10 
de dois mil e vinte). 2. Avaliação de projetos de pesquisa. 3. Criação de grupo de pesquisa. 4. 11 
Assuntos gerais. Em seguida, iniciou-se a discussão sobre os pontos da pauta: 1. Aprovação da ata da 12 
Reunião Ordinária nº 04/2020 (quatro de dois mil e vinte), a ata foi compartilhada antecipadamente e 13 
aprovada pelos membros da CAGPPI. 2. Avaliação de projetos de pesquisa. Os projetos de pesquisa: 14 
a) O Ensino de Ciências Potencializado pela Cultura Maker cadastrado pela professora Cibele Schwanke 15 
no Edital IFRS Nº 06/2020 (seis de dois mil e vinte) não foi avaliado pela CAGPPI, pois o Edital prevê a 16 
participação de estudantes do IFRS, em seu item 1.3, e projetos oriundos de dos programas stricto sensu 17 
do IFRS, em seu item 2.2.1, o que não é o caso da proposta cadastrada. Portanto, por ser de curso de 18 
outra instituição e sem estudantes do IFRS, o entendimento desta Comissão foi de que não é possível 19 
aceitar o projeto cadastrado desta maneira no Edital de Fluxo Contínuo; b) “O Projeto Integrador como 20 
Prática Pedagógica nos Institutos Federais e seu Impacto na Formação Técnica, Científica e Humanística 21 
dos Estudantes”, cadastrado pela Profª Cibele Schwanke no Edital IFRS Nº 06/2020 (seis de dois mil e 22 
vinte) Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação não foi avaliado, pois a 23 
CAGPPI entendeu que este deveria ter sido submetido ao Edital IFRS Nº 75/2019 (setenta e cinco de 24 
dois mil e dezenove) Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa e/ou Inovação Desenvolvidos por Servidores 25 
do IFRS em Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-26 
Doutorado pela pesquisadora Migacir Trindade Duarte Flôres; c) “Inserção Sócio-digital de Adolescentes 27 
em processo de Aprendizagem Profissional: um estudo de caso com alunos do Programa Jovem 28 
Aprendiz” - da pesquisadora Profª Lizandra Brasil Estabel referente ao Edital IFRS Nº 06/2020 (seis de 29 
dois mil e vinte) Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o projeto foi avaliado 30 
pela Comissão e a pesquisadora Profª Lizandra Brasil Estabel deverá adequar o cronograma, isto é,  a 31 
data inicial da execução do projeto deverá ser após a aprovação da CAGPPI. d) “Jogos para o 32 
aprendizado de línguas: novos desafios do PROPEL” - da pesquisadora Profª Cláudia Silva Estima - 33 
Edital IFRS no 05/2018 – Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa e Inovação. A CAGPPI não analisou o 34 
projeto pois este foi submetido ao Edital IFRS no 05/2018 (cinco de dois mil e vinte)– Fluxo Contínuo - 35 
Projetos de Pesquisa e Inovação, que não está mais vigente. Será solicitado à Profª Cláudia Silva Estima 36 
para que reformule a proposta e submeta o projeto ao  Edital IFRS Nº 06/2020 (seis de dois mil e vinte) 37 
Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, sendo que deverá adequar o 38 
cronograma para que as atividades tenham início após a apreciação da CAGPPI. 3. Criação de grupo 39 
de pesquisa. A Profª Andréia Modrzejewski Zucolotto solicitou a criação de novo grupo de pesquisa 40 
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‘Núcleo de Estudos em Educação Profissional e Tecnológica’, vinculado ao Mestrado ProfEPT. A 41 
CAGPPI aprovou a solicitação e a seguir daremos prosseguimento ao fluxo conforme previsto na IN 42 
PROPPI nº 6 (seis) de 2014 (dois mil e catorze), encaminhando a solicitação para a PROPPI. Também 43 
foi sugerido contato com a Profª Clarice Monteiro Escott, Coordenadora do Mestrado. 4. Assuntos 44 
gerais. O Prof. Marcelo lembrou da importância de participar da reunião que acontecerá amanhã com o 45 
Diretor-Geral do Campus Porto Alegre, Prof. Fabrício Sobrosa Affeldt, referente a Proposta de 46 
regulamento para as atividades não presenciais. A professora Silvia informou sobre a mudança na 47 
coordenação do Mestrado Profissional em Informática na Educação, que passará a ser coordenado pelo 48 
professor Marcelo Augusto Rauh Schmitt. O professor Marcelo comunicou sobre a prorrogação da 49 
suspensão das atividades por conta da pandemia, questionando os membros da CAGPPI sobre pontos 50 
de vista sobre uma possível retomada das pesquisas de maneira remota, onde os editais da FAPERGS 51 
estão andando com o cronograma normalmente e os demais editais do IFRS estão com os calendários 52 
suspensos. A professora Liliane comentou que seria importante que fosse retomado o calendário dos 53 
editais de fomento interno, pelo risco do gasto não ser executado e do recurso ser perdido. A servidora 54 
Fernanda complementou que o valor das bolsas pode ser importante para os alunos no momento da 55 
pandemia. O professor Marcelo se comprometeu de repassar as informações à respeito das deliberações 56 
do COPPI. Nada mais havendo a registrar, professor Marcelo agradeceu a participação de todos e 57 
encerrou a reunião. Foi lavrada a presente ata, por mim Maria Lourdes Parisotto, que após lida e 58 
aprovada será assinada por todos os integrantes da CAGPPI presentes na reunião. 59 


