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ATA Nº 15/2019 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação

(CAGPPI)

Aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (2019), realizou-1

se 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. A3

reunião presencial ocorreu na Sala de Convenções da Torre Norte do Campus Porto Alegre,4

tendo início às quatorze horas. Estiveram presentes os docentes: Evandro Manara Miletto,5

Liliane Madruga Prestes, Silvia de Castro Bertagnolli, Nara Regina Atz, os discentes Luana6

Daniela da Silva Peres e Vilmar Vianna. Justificaram ausência os técnicos administrativos7

Fernanda Ottonelli Rossato, Filipe Xerxeneski da Silveira, Diego Hepp e Juliana Prediger. A8

pauta da reunião incluiu os seguintes pontos: 1) Assinatura da ata da reunião Nº 14 (catorze) de9

2019 (dois mil e dezenove), 2) Análise da prestação de contas de solicitação de Auxílio a10

Eventos, 3) Apreciação de submissões de projetos de Pesquisa a editais de fluxo contínuo, 4)11

Encerramento de projetos de pesquisa de capacitação já concluídos e 5) Assuntos gerais. Após12

a abertura do expediente, o presidente solicitou aos presentes sobre eventual alteração ou13

adição de ponto de pauta. Não havendo manifestação, iniciou-se pela assinatura e aprovação14

da ata anterior. Em seguida, passou-se ao segundo ponto: análise da prestação de contas de15

solicitação de Auxílio a Eventos. Foram analisados os processos das discentes do MPIE Bruna16

da Silva Santos e Greyce da Silva Rodrigues, na participação do Congresso Brasileiro de17

Informática na Educação - CBIE. Observou-se que cada aluna apresentou seu trabalho e a18

documentação estava de acordo com o edital. Os processos de prestação de contas foram19

aprovados. Apreciou-se, em seguida, o terceiro ponto de pauta envolvendo submissões de20

projetos de pesquisa a editais de fluxo contínuo. Três propostas foram apreciadas envolvendo21

projetos constantes de processos de afastamento para capacitação. São eles: projeto Políticas22

de ingresso e permanência da população LGBTI+ no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico: um23

estudo comparado entre IFRS e IFSC da Professora Aline Ferraz da Silva, projeto Teorias24

Enunciativas e Estudos Decoloniais: como significa o corpo branco? da Professora Renata25

Trindade Severo e projeto Educação Musical por, para e entre mulheres na cena punk rock de26

Porto Alegre/RS: Uma perspectiva sociológica da Professora Maria Amélia Benincá de Farias.27

Após a verificação da submissão e análise da participação de grupos de pesquisa, os projetos28
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foram considerados aprovados. O ponto de pauta número quatro, encerramento de Processos29

do SigProj, passou a ser apreciado. Tratou-se de servidores que concluíram suas capacitações30

e haviam projetos ativos no SIGProj vinculados a seus processos de afastamento. O professor31

Evandro esclareceu que a CAGPPI pode considerar concluído, quando o servidor apresenta a32

ata de defesa ou diploma de conclusão do curso. Desta forma, certifica-se que uma banca33

qualificada existente no programa cursado já avaliou o projeto. Apresentaram os documentos34

comprobatórios os servidores Rodrigo Zanatta e Silvia Schiedek- discentes do PROFEPT,35

Márcia Bundchen - que realizou pós-doutorado na Espanha e os servidores Paulo Roberto36

Sangoi e Sérgio Wesner Vianna que concluíram seus cursos no Programa de Pós-graduação37

em Educação em Ciências: químicas da vida e saúde da UFRGS. Todos foram considerados38

aprovados. A DPPI deverá solicitar o encerramento junto à PROPPI. No último ponto de pauta -39

Assuntos Gerais, foram feitos os seguintes registros: a) a aprovação de solicitação de alteração40

do AIPCT do Projeto do Prof Jefferson Funchal, Edital IFRS N°85/2018 – Apoio a projetos para41

implantação e estruturação de habitats de inovação e empreendedorismo, intitulado Estação de42

Lançamento: Laboratório de criação de Start-UP. O professor Evandro lembrou que a43

aprovação havia sido feita online encaminhada em 14 de novembro de 2019, por conta dos44

prazos de execução do recurso liberado tardiamente. Registrou também a aprovação online da45

prestação de contas do Discente MPIE Guaraci Vargas Greff encaminhada em 25 de outubro46

de 2019 e aprovada. O professor Evandro comentou também sobre a aprovação do edital de47

fomento interno 2020-2021 que ainda não havia recebido encaminhamento da PROPPI até o48

início da reunião. Sugeriu convocar reunião extraordinária para apreciação tão logo receba o49

material. As Professoras Sílvia Bertagnolli, Nara Atz e Liliane Madruga relembraram suas50

considerações sobre a necessidade de um dispositivo limitador de fornecimento do AIPCT51

sendo apenas um para cada coordenador, com o objetivo de melhor socializar o gasto público.52

O Professor Evandro fez um breve relato sobre a última reunião do COPPI ocorrida nos dias53

onze e doze de novembro em Bento Gonçalves. Comentou sobre organização, preparativos,54

características e eventos do IV Salão IFRS e avaliações feitas pelo comitê do CNPq. Comentou55

sobre os editais de fomento interno a serem lançados, processo de avaliação a ser feito por56

formulário online, nova estruturação da pontuação de parcerias e extração automática do lattes57

para pontuação da produção do coordenador. Comentou sobre os novos sistemas do IFRS,58
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Parcerias, Portfólio e WIKI que auxiliarão sobremaneira as ações de pesquisa, pós-graduação,59

inovação e extensão. Por fim, sobre o planejamento estratégico da Gestão da Inovação do60

IFRS, capacitação em fase de conclusão que será divulgada em breve. Nada mais havendo a61

ser tratado, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros presentes da comissão.62

* A via original assinada está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação63

e Inovação.64


