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(CAGPPI)
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Aos nove (09) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (2019), realizou-se a reunião

2

ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI),

3

convocada pelo presidente da comissão, Professor Evandro Manara Miletto. Professor Evandro

4

questionou previamente, a realização da reunião de forma presencial e por decisão da maioria a

5

reunião foi por manifestação por e-mail institucional, visto que a pauta não exigia decisões,

6

apenas um relatório para avaliação e um informe. A reunião presencial foi cancelada e o

7

documento foram compartilhados com todos para análise e ciência. Segue a pauta desta

8

reunião: 1) Avaliação do relatório do bolsista Adriel Henrique Kidrycki Lopes: o relatório do

9

bolsista Adriel Henrique Kidrycki Lopes do projeto: “Pesquisa in vitro do potencial antineoplásico

10

do óleo essencial de Psidium salutare em células de câncer cervical humano” sob orientação da

11

professora Alessandra Nejar Bruno foi avaliado pelos membros da Comissão, Denise Luzia

12

Wolff e Diego Hepp e foi considerado aprovado. O estudante foi bolsista do projeto no período

13

de primeiro (01) de maio a vinte e dois (22) de maio do corrente ano. 2) Informe: o presidente

14

da CAGPPI, prof. Evandro, comunicou que solicitou ao Concamp a alteração da data da XX

15

Mostra de Pesquisa, Ensino e Extensão, que seria nos dias vinte e três (23) e vinte e quatro (24)

16

de outubro para os dias trinta (30) e trinta e um (31) de outubro de dois mil e dezenove (2019).

17

A data prevista inicialmente coincidiria com o Salão de Iniciação Científica (SIC) da

18

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que teve sua data alterada. O Conselho

19

do Campus aprovou a solicitação. Nada mais havendo a ser tratado, Denise Luzia Wolff lavrei a

20

presente ata que será assinada pelos membros titulares da comissão.

