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1

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, realizou-

2

se no laboratório de informática número duzentos e quinze da torre norte do Campus Porto

3

Alegre do IFRS, localizada a Rua Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta

4

capital, a primeira reunião ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa

5

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

6

Miletto. Estiveram presentes os seguintes servidores: Professoras Liliane Madruga, Silvia de

7

Castro Bertagnolli, Nara Regina Atz, Professor Evandro Manara Miletto, o Técnico

8

Administrativo Diego Hepp. A reunião iniciou-se com a saudação do presidente Professor

9

Evandro Manara Miletto aos presentes. Na abertura do expediente, foi lida a pauta cujo ponto

10

único envolveu a apreciação e homologação das submissões ao fomento interno dois mil e

11

dezenove envolvendo os editais setenta e sete PROPPI/IFRS e edital complementar sessenta e

12

cinco Campus Porto Alegre, do ano de dois mil e dezoito. Professor Evandro questionou se

13

gostariam de incluir algum item na pauta. Como não houve inclusão de temas, fez um

14

esclarecimento inicial para registro, antes da análise das propostas. Lembrou que o Campus está

15

numa situação extraordinária e que as aulas e as atividades administrativas estão suspensas,

16

conforme o publicado na Portaria quarenta e dois e quarenta e quatro de dois mil e dezenove

17

da Direção-Geral do Campus Porto Alegre. Assim, a presente reunião, prevista para vinte e seis

18

de fevereiro de dois mil e dezenove, foi transferida para o dia subsequente, data de hoje, tendo

19

em vista o retorno da consulta via e-mail e atendimento às portarias relacionadas. Da mesma

20

forma, aos alunos e Servidores Técnico-administrativos foi facultada a presença nesta reunião,

21

de forma que todas as ausências estão consideradas justificadas. Seguindo-se a pauta proposta,

22

foram apreciadas e homologadas as seguintes propostas, assim intituladas: Óleos essenciais de

23

diferentes espécies nativas do gênero Eugenia: composição química e estudo das propriedades

24

antineoplásicas em células humanas de câncer de mama, Pesquisa in vitro do potencial

25

antineoplásico do óleo essencial de Psidium salutare em células de câncer cervical humano,

26

Avaliação dos efeitos de óleos essenciais oriundos de espécies do gênero Piper em células

27

humanas de câncer cervical, Obtenção de extratos de Physalis angulata utilizando líquido

28

pressurizado e ultrassom e análise de seu potencial antitumoral, Investigação do potencial

29

antitumoral do óleo de noz-pecã extraído utilizando líquido pressurizado e ultrassom, Estudo de

30

Indicadores sociais para o monitoramento do impacto da visitação nas trilhas no Parque Natural

31

Morro do Osso, Elaboração de Trilha Interpretativa Virtual para a Reserva Biológica do Lami José

32

Lutzenberger, Saberes e Sabores: cooperação e confrontação entre os saberes investidos e os

33

saberes constituídos na Atividade de Trabalho, Aproveitamento integral como ferramenta para

34

maior valorização nutricional dos alimentos, Avaliação da eficácia do uso de múltiplas

35

metodologias de escolha de protetores auditivos em função da atenuação do ruído ocupacional

36

submetidos a níveis de pressão sonora com amplitudes insalubres 2019, Análise do efeito de

37

polimorfismos não sinônimos em genes candidatos de doenças complexas por meio da predição

38

computacional, O perfil do aluno do IFRS- Campus Porto Alegre, Modelos didáticos em

39

bioquímica a partir da impressão 3D, Acessibilidade e Inclusão de Adolescentes com Fibrose

40

Cística no Uso das Tecnologias de Informação e de Comunicação e na Criação de Game IV,

41

“Money Manager Capitalism” e Desastres Ambientais, Síntese e caracterização de bioplástico

42

produzido a partir de farinha de cascas de banana, Extração de Ouro e Cobre em e-lixo, Espaços-

43

tempos gerados por cordas cósmicas girantes na gravitação de Brans-Dicke, Monitoramento da

44

qualidade da água do Delta do Jacuí, Lago Guaíba: utilização de equipamentos portáteis e de um

45

sistema de coleta multiparâmetros de baixo custo operacional. Não foram homologadas as

46

seguintes propostas: A gestão educacional no contexto das Tecnologias Digitais: experiência de

47

práticas pedagógicas nas escolas de Educação Básica e a proposta Um estudo sobre a evasão

48

nos cursos técnicos e tecnológicos da área de informática a partir do desempenho operatório

49

dos estudantes, ambas por não atender o disposto no item 6.2 letra b) do edital e a proposta

50

Um sistema de learning analytics para gestão de ensino, por não atender o disposto no item 6.2

51

letra a) do edital. Sem mais manifestações e assuntos a serem discutidos, o professor Evandro

52

agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião. Nada mais havendo a registrar, foi

53

lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os integrantes da

54

CAGPPI presentes na reunião.

55

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

56

Inovação.

