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ATA Nº 03/2020 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI) 
 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, realizou-se 1 
por web conferência, através do link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marcelo-2 
mallet-siqueira-campos, a terceira reunião ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de 3 
Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão, Professor 4 
Marcelo Mallet Siqueira Campos. Estiveram presentes os seguintes servidores: Professoras 5 
Silvia de Castro Bertagnolli, Regina Felisberto, Liliane Madruga Prestes, Professor Marcelo 6 
Mallet Siqueira Campos, os Técnicos Administrativos Diego Hepp, Denise Luzia Wolff e Ana 7 
Lúcia Barbieri e os discentes Vilmar Vianna e Luana Daniela da Silva Peres. A reunião iniciou-8 
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 n° 02/2020 10 
(dois de dois mil e vinte. 2. Avaliação de relatórios de bolsista e coordenador. 3. Informes 11 
sobre os editais de pesquisa. 4. Assuntos Gerais. Em seguida, iniciou-se a discussão sobre 12 
o primeiro ponto da pauta: 1. Aprovação da ata da reunião ordinária n° 02/2020 (dois de 13 
dois mil e vinte), a ata foi compartilhada antecipadamente e aprovada pelos membros da 14 
CAGPPI. 2. Avaliação de relatórios de bolsista e coordenador. Professor Marcelo colocou 15 
que o professor Jeferson de Araújo Funchal enviou para avaliação da CAGPPI o relatório do 16 
coordenador e da bolsista do projeto: “Estação de Lançamento: Laboratório de criação de Start-17 
UP” submetido no EDITAL IFRS Nº 11/2019 (onze de dois mil e dezenove)  COMPLEMENTAR AO 18 
EDITAL IFRS Nº 85/2018 (oitenta e cinco de dois mil e dezoito) APOIO A PROJETOS PARA 19 
IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE HABITATS DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. O 20 
documento foi compartilhado com todos pelo Google drive. A Comissão analisou os 21 
documentos e apreciou os itens a serem preenchidos nos formulários de avaliação. No relatório 22 
do coordenador não constam os resultados esperados e as visitas realizadas nas start ups 23 
mencionadas na solicitação de AIPCT. O professor Jeferson de Araújo Funchal e a bolsista do 24 
projeto Ellen Karoline Vierheller não estão com o currículo lattes atualizado e a bolsista não está 25 
cadastrada em grupo de pesquisa. O início e o término previsto do projeto cadastrado no 26 
Sigproj não estão em conformidade com os prazos do Edital. Na análise dos resultados do 27 
relatório da bolsista não consta a análise dos gráficos apresentados, contemplando 28 
parcialmente os objetivos específicos propostos. Além disso, em ambos os relatórios, do 29 
coordenador e da bolsista, não constam a comprovação da participação nos eventos do IFRS 30 
que foram apresentados trabalhos, conforme a exigência do edital e das normativas do IFRS. 4. 31 
Assuntos Gerais Os membros da CAGPPI questionaram sobre a conclusão da prestação de 32 
contas do Auxílio Institucional à Produção Científica e/ou Tecnológica (AIPCT) do projeto do 33 
professor Jeferson Funchal e o envio dos relatórios dos bolsistas do projeto de pesquisa do 34 
professor Clúvio Buenno Soares Terceiro. Professor Marcelo respondeu que ambos ainda não 35 
enviaram os documentos, apesar de já terem sido solicitados. A CAGPPI deliberou por determinar 36 
um prazo para conclusão destas pendências, visto que os prazos finais foram anteriores ao início da 37 
suspensão das atividades no IFRS. Nada mais havendo a registrar, professor Marcelo agradeceu 38 
a participação de todos e encerrou a reunião. Foi lavrada a presente ata, por mim Denise Luzia 39 
Wolff, que após lida e aprovada será assinada por todos os integrantes da CAGPPI presentes 40 
na reunião. 41 


