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ATA Nº 10/2019 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação

(CAGPPI)

Aos vinte e sete (27) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), realizou-se1

a 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, a realização da reunião de forma presencial e por4

decisão da maioria a reunião foi por manifestação por e-mail institucional, visto que a pauta não5

exigia decisões, apenas informes. A reunião presencial foi cancelada e os documentos foram6

compartilhados com todos para análise e ciência. Segue a pauta desta reunião: 1) Informes7

sobre os projetos de pesquisa Edital IFRS 92/2018 (noventa e dois de dois mil e dezoito)8

fluxo contínuo - projetos de pesquisa e/ou inovação desenvolvidos por servidores do IFRS em9

cursos de pós-graduação lato sensu, programas de pós-graduação stricto sensu: foram10

recebidos os processos dos seguintes servidores: Projeto de Deise Inara Cremonini Dagnese11

“Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação Profissional e Tecnológica”12

foi previamente avaliado e considerado recomendado. Projeto de Luciane Fernandes A13

comunicação entre líderes e liderados e sua relação com o comprometimento organizacional:14

um estudo de caso”, este projeto necessita de adequações ao previsto no edital. Projeto de15

Marília Bonzanini Bossle - pesquisa do aluno de mestrado Cristiano Rimoli “O Papel do Núcleo16

de Inovação Tecnológica e dos Pesquisadores no Cumprimento das Exigências Para17

Concessão de Patentes da UFRGS”, este projeto também foi avaliado previamente e18

recomendado. Projeto Profª Sabrina Letícia Couto da Silva “Proposta de sistemática para19

gestão epidemiológica de dados em Saúde e Segurança do Trabalho” este projeto também está20

adequado ao edital e foi recomendado. 2) Processos de Auxílio a eventos: A DPPI recebeu21

os seguintes pedidos de auxílio a eventos, Edital 88/2019 (oitenta e oito de dois mil e dezenove)22

discentes em cursos de Pós-graduação: Guaraci Vargas Greff, Bruna Silva dos Santos, Greyce23

da Silva Rodrigues, Cristiano Rimoli, Clarice Chussler, Luciana de Souza Mazur, Lisiane Bender24

da Silveira. Os processos foram analisados por Denise, Diego e Fernanda, bem como os25

recursos. O único projeto não homologado, após o período de recursos, foi da estudante Lisiane26

Bender da Silveira. Os processos foram encaminhados para a PROPPI para a classificação27

final. 3. Projetos cadastrados no Edital 91/2018 (noventa e um de dois mil e dezoito) Neste28
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edital foi cadastrado o seguinte projeto: a) Projeto da Profª Vera Lúcia Milani Martins29

“Percepção de valor pelo cliente utilizando abordagem de RNA”. O projeto foi previamente30

avaliado e considerado aprovado. 4. Prestação de contas de evento: O estudante Vinicius31

Lunkes entregou sua prestação de contas no prazo determinado. A prestação de contas foi32

aprovada, avaliada por Denise, Diego e Silvia. 5. Aprovação da Ata 09/2019 (nove de dois mil33

e dezenove) A ata foi disponibilizada previamente e considerada aprovada. Nada mais havendo34

a ser tratado, Denise Luzia Wolff lavrei a presente ata que será assinada pelos membros35

titulares da comissão.36


