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ATA Nº 09/2018 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e
Inovação (CAGPPI)

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas,1

realizou-se na sala de Convenções do 9º (nono) andar do Campus Porto Alegre do2

IFRS, localizada a Rua Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital,3

a nona reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e4

Inovação (CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão, Professor Evandro5

Manara Miletto. Estiveram presentes os seguintes servidores: Professores Silvia de6

Castro Bertagnolli, Nara Regina Atz, a suplente Deise Leite Bittencourt Friedrich, os7

técnicos administrativos Juliana Prediger, pela equipe da DPPI Maria Lourdes Parisotto8

e Denise Luzia Wolff, o discente Vilmar Vianna. Foram convidados a participar e9

compareceram os novos membros da comissão: os discentes Jian Ortolon Porto,10

Johnny Bill Brufau Silvera e o técnico Diego Hepp, que ainda aguardam homologação11

do CONCAMP. Justificou a ausência a professora Liliane Madruga Prestes por ter a12

reunião do NDE (Núcleo Docente Estruturante) do curso de Licenciatura em Ciências13

da Natureza no mesmo horário. A reunião iniciou-se com a saudação do presidente14

Professor Evandro Manara Miletto aos presentes. Agradeceu especialmente os “novos15

membros”, ainda que na condição de convidados. . Ressaltou que somente poderão16

participar oficialmente após a homologação e posse, pautada na próxima reunião do17

CONCAMP marcada para o dia 15 (quinze) de outubro. O professor fez uma18

explanação geral sobre a CAGPPI, sua função, atribuições e dinâmica das reuniões,19

bem como o acesso às diferentes informações na página da DPPI. Em seguida20

professor Evandro fez a leitura da ordem do dia que compreendeu os seguintes21

assuntos: 1) Aprovação da ata 08/2018 (oito de dois mil e dezoito) 2) Alterações de22

recursos de AIPCT. 3)Comunicação de desistência de bolsista: Edital IFRS Nº 077-23

2017 (setenta e sete de dois mil e dezoito) - Fomento Interno. 4) Apreciação de24
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solicitação de auxílio à eventos e prestações de contas. 5) Avaliação de relatórios de25

bolsistas dos editais de fomento interno. 6) Assuntos Gerais. Em seguida, o presidente26

da CAGPPI abriu o expediente solicitando aos presentes, eventual inclusão de pauta.27

Professor Evandro solicitou a inclusão de avaliação de processos de afastamento para28

qualificação de servidores alegando que foram recebidos de última hora, após a29

convocação. A solicitação foi aprovada pela plenária. . 1) Aprovação da ata nº 08/201830

(oito de dois mil e dezoito) da reunião realizada no dia 11 (onze) de setembro de dois31

mil e dezoito. Após lida, a ata foi aprovada e assinada pelos presentes. 2) Análise das32

solicitações de alterações dos orçamentos para Auxílio Institucional à Produção33

Científica e/ou Tecnológica (AIPCT): Foram analisadas as solicitações de alteração34

de AIPCT: a proposta de alteração da professora Josiane Carolina Soares Ramos35

Procasko, referente ao projeto Gestão da escola pública e inovação: a utilização de36

recursos tecnológicos nos processos educativos. Por ocasião de dúvidas sobre37

classificação de itens na nova proposta, a CAGPPI deliberou por enviar ao setor38

Financeiro para esclarecimentos em relação a custeio e capital.. Além disso, a39

comissão alertou que na prestação de contas a coordenadora deverá realizar a40

devolutiva do valor que não foi gasto, visto que o projeto foi contemplado com o valor41

de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e o novo orçamento enviado prevê a42

utilização de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). A alteração constante no projeto43

da professora Silvia de Castro Bertagnolli do projeto MIGRA: Laboratório para44

Experimentação de Práticas Pedagógicas Inovadoras na Educação, foi analisada e45

aprovada. Também foi analisada a solicitação de alteração da professora Alessandra46

Nejar Bruno, do projeto: "Análise química do óleo essencial de Myrrhinium47

atropurpureum Schott e estudo do potencial antineoplásico em câncer de colo de útero",48

que foi aprovada. A solicitação de alteração de orçamento de AIPCT da Profª Regina49

Felisberto, enviada no dia 08 (oito) de outubro e justificada por e-mail, do projeto:50
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Extração de Metais de e-Lixo foi aprovada. A professora justificou que ao realizar as51

pesquisas de preços, alguns itens estavam com os preços abaixo do que foi orçado, o52

que lhe permitiu incluir novos itens. 3) Informes sobre as justificativas de53

desistência de vaga de bolsista: professor Evandro comunicou para fins de registro54

que a estudante Thaís Cardoso Bittencourt do projeto da profª Alessandra Nejar Bruno55

“Óleos essenciais de diferentes espécies nativas do gênero Eugenia: composição56

química e estudo das propriedades antineoplásicas em células humanas de câncer de57

mama” desligou-se do projeto, devido à conclusão do curso e perda de vínculo58

institucional. Por não haver mais suplente, foi publicado um novo edital. O primeiro59

bolsista Gustavo Luiz Padilha foi chamado e assumiu a bolsa em 01/09/2018 (primeiro60

de setembro de dois mil e dezoito). A seguir passou-se ao próximo ponto da pauta: 4.61

Apresentação de documentação de Auxílio a Eventos e Prestações de contas: A62

professora Silvia Bertagnolli foi contemplada com auxílio a eventos, no Edital IFRS Nº63

11/2018 (onze de dois mil e dezoito) 3º (terceiro) bloco, apresentou a carta de aceite,64

porém informou ter conseguido recursos próprios e abriu mão do do auxílio, que foi65

repassado ao próximo classificado da fila. Contudo, informou ter participado do evento.66

A professora Aline Grunewald Nichele apresentou a carta de aceite de seu trabalho,67

conforme prevê o Edital IFRS Nº 11/2018 (onze de dois mil e dezoito) 3º (terceiro)68

bloco. O evento ocorrerá em novembro na Espanha. A estudante Julie Charline69

Siqueira de Oliveira cancelou a solicitação de auxílio a eventos alegando que o valor70

parcial fornecido implicaria desembolso do qual não dispunha. O valor foi repassado71

para o próximo discente, Vinicius Lunkes César, porém seu artigo não foi aceito, sendo72

assim foi contemplado o estudante Luiz Felipe Kopper da Silva. Com relação à73

prestação de contas dos auxílios a eventos científicos foram analisados e aprovados os74

processos de Caroline Birnfeldt do Edital IFRS Nº 12/2018 (doze de dois mil e dezoito)75

para discente, 3º (terceiro) bloco; de Cristina Almeida da Silva do Edital IFRS Nº76
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13/2018 (treze de dois mil e dezoito), discentes de pós-graduação, 3º (terceiro) bloco e77

de Guaraci Vargas Graeff do Edital IFRS Nº 13/2018 (treze de dois mil e dezoito),78

discentes de pós-graduação, 3º (terceiro) bloco. O próximo ponto de pauta foi: 5)79

Avaliação de relatório de bolsista: A bolsista Thaís Cardoso Bittencourt do projeto:80

Óleos essenciais de diferentes espécies nativas do gênero Eugenia: composição81

química e estudo das propriedades antineoplásicas em células humanas de câncer de82

mama” sob orientação da professora Alessandra Nejar Bruno, desligou-se do referido83

projeto e enviou o relatório para apreciação da Comissão. Professor Evandro projetou84

os documentos e foi feita a avaliação coletivamente. O relatório foi aprovado. O relatório85

do estudante Leonardo Marques Pereira das Neves do projeto Fabricando Máquinas de86

Fabricação no Poalab, sob orientação do professor André Peres também foi87

analisado pelo grupo e aprovado, porém constatou-se que o estudante não foi incluído88

no grupo de pesquisa institucional, motivo que levou a CAGPPI a registrar uma89

observação na avaliação recomendando para que o coordenador realize sua inclusão90

com a maior brevidade, para atender ao disposto na norma vigente. Os relatórios do91

Edital 77/2017 (setenta e sete de dois mil e dezessete) que foram avaliados e92

aprovados após a reunião do dia 11/09 (onze de setembro) foram das discentes Daiane93

Sajonc Escher do projeto “Síntese e caracterização de bioplástico produzido a partir de94

farinha de cascas de banana” sob orientação da professora Nara Atz e da discente95

Keitieli Ramos Marques do projeto “Síntese e caracterização de bioplástico produzido a96

partir da farinha de cascas de banana”, sob orientação da professora Nara Atz. Em97

seguida o professor Evandro conduziu para sexto ponto de pauta, incluído na abertura98

do expediente, que analisou os 6) Processos de servidores afastados para99

qualificação, para avaliação da CAGPPI: dos processos analisados constatou-se que a100

professora Inajara Piedade da Silva indicou produção científica, entretanto a CAGPPI101

não identificou referência ao IFRS conforme solicita o formulário de avaliação. . Como102
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encaminhamento, foi solicitada a devida correção. Os demais processos foram103

avaliados e aprovados: Paulo Roberto Sangoi, Sérgio Wesner Viana, Fabrícia Py104

Tortelli Noronha, Tissiane Schmidt Dolci, Rodrigo Prestes Machado, Iuri Corrêa Soares,105

Vera Lúcia Milani Martins e Carine Bueira Loureiro. Em 7) Assuntos Gerais: A106

professora Deise apresentou a solicitação da professora Liliane Madruga Prestes sobre107

a troca do horário das reuniões da CAGPPI, pois a mesma tem reunião periódicas do108

NDE (Núcleo Docente Estruturante) do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza109

no mesmo horário. Foi combinado de manifestarem-se por e-mail institucional. Diego110

Hepp solicitou a participação e colaboração de todos na Mostrapoa, a realizar-se nos111

dias 24 (vinte e quatro) e 25 (vinte e cinco) de outubro deste ano. Sem mais assuntos a112

serem discutidos, o professor Evandro agradeceu a presença de todos, encerrando a113

reunião. Nada mais havendo a registrar, Denise Luzia Wolff lavrei a presente ata que114

após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais integrantes da CAGPPI.115

Aprovada na reunião de 20/11/2018.116


