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ATA Nº 08/2019 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação

(CAGPPI)

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (2019), realizou-se a1

reunião ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação2

(CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão, Professor Evandro Manara Miletto.3

Professor Evandro questionou previamente pelo e-mail institucional a realização da reunião de4

forma presencial e por decisão da maioria, visto que a pauta não exigia decisões, eram apenas5

informes, a reunião presencial foi cancelada e os documentos foram compartilhados com todos6

para análise e ciência. Segue a pauta desta reunião: 1) Aprovação da Ata 07/2019 (sete de7

dois mil e dezenove); a ata foi enviada antecipadamente para todos os membros e8

considerada aprovada. 2) Avaliação de relatório da bolsista Isabella Zaffari Ely Guerreiro -9

Edital 77/2018 (setenta e sete de dois mil e dezoito), o relatório da estudante foi considerado10

aprovado. A estudante solicitou o desligamento da bolsa por motivos pessoais e cumpriu o11

período de 01/05/2019 (primeiro de maio de dois mil e dezenove) a 15/05/2019 (quinze de maio12

de dois mil e dezenove). 3) Assinatura ad referendum processo 23368.001191/2019-81 de13

Josiane Carolina Soares Ramos Procasko, que solicitou afastamento para qualificação - Pós-14

doutorado, professor Evandro analisou o processo e deferiu a solicitação. 4) Grupo de15

Pesquisa e Projeto Cadastrado dos líderes Profª Liliane Madruga Prestes e André16

Morando. O grupo de pesquisa foi aprovado pela Cagppi em 28 (vinte e oito) de maio de 201917

(dois mil e dezenove) e encaminhado à Proppi para cadastro do grupo na plataforma da Capes.18

A professora Liliane já fez os devidos cadastros solicitados pela Proppi. 5) Projeto de Pesquisa19

cadastrado no Edital 91/2018: a professora Lizandra Brasil Estabel cadastrou o projeto no20

Sigproj, que será desenvolvido pelo estudante de mestrado Bruno Fortes Luce, orientando da21

professora. Título do Projeto: “Idosos em ambientes digitais: o perigo das Fake News”. Esse22

projeto foi aprovado pela CEP e parecer favorável do presidente da Cagppi. Nada mais23

havendo a ser tratado, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros titulares da24

comissão. Nada mais havendo a ser tratado, Denise Luzia Wolff lavrei a presente ata que será25

assinada pelos membros titulares da Comissão.26
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* A via original assinada está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação27

e Inovação.28


