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ATA Nº 08/2018 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação

(CAGPPI)

Aos onze dias do mês de setembro 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 oitava 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 Sônia Beatriz6

Silveira Alves, Liliane Madruga Prestes, Luciana Sauer, Silvia Bertagnoli, Técnicos7

Administrativos Diego Hepp, Juliana Prediger, o discente Vilmar Vianna e a técnica da8

equipe da Diretoria de Pesquisa e Inovação, Denise Luzia Wolff (Técnica em Assuntos9

Educacionais). Justificaram as ausências a professora Deise Leite Bittencourt Friedrich,10

os técnicos administrativos Marcos Mathies e Ana Lúcia Barbieri. A reunião iniciou-se11

com a saudação do presidente Professor Dr. Evandro Manara Miletto aos presentes, fez12

um agradecimento especial aos antigos membros da comissão e saudou os novos13

membros eleitos. Professora Sonia agradeceu ao Diego, Fernanda e a todos os demais14

pelo aprendizado e trocas. Professor Evandro colocou que será lançado nesta semana15

o edital para a composição das comissões permanentes, pois na CAGPPI faltam dois16

representantes técnicos e três discentes e apresentou o calendário de reuniões que17

poderá ser alterado quando a comissão estiver completa. Professor Marcelo Schmitt18

esteve rapidamente na reunião para saudar os novos membros. Em seguida professor19

Evandro fez a leitura da ordem do dia que compreendeu os seguintes assuntos: 1)20

Apresentação da nova composição da CAGPPI. 2) Avaliação de relatórios de bolsistas21

dos editais de fomento (2018 - 2019). 3) Apreciação de justificativas de desistências22

das vagas de bolsistas. 4) Apreciação de documentação do Edital 13/2018 (treze de23

dois mil e dezoito) de solicitação de auxílio à eventos, para discentes; 5) Alteração de24

orçamento de AIPCT. 6) Apreciação de projeto de pesquisa submetido no Ed.25

005/2018 (cinco de dois mil e dezoito). 7) Assuntos Gerais. Em seguida, o presidente26

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

Não houve inclusão de assuntos na pauta. Prof. Evandro apresentou as atribuições da28

CAGPPI, de acordo com o regimento atual e também as informações e documentos29

disponíveis na página da DPPI no site do Campus e da Reitoria, bem como, as atas das30

reuniões que estão no Repositório do Campus. Passou-se então, a deliberação dos31

temas propostos para esta reunião. Foi alterada a ordem dos temas iniciando-se com: 1)32

Análise das solicitações de alterações dos orçamentos para Auxílio Institucional33

à Produção Científica e/ou Tecnológica (AIPCT) Professora Silvia preferiu retirar-34

se da reunião neste momento, pois uma das solicitações referia-se a dois de seus35
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projetos. Foram analisadas as solicitações de alteração de AIPCT da professora Silvia36

de Castro Bertagnolli do projeto MIGRA: Laboratório para Experimentação de Práticas37

Pedagógicas Inovadoras na Educação e do projeto: Fabricação de Kits de Robótica38

Educacional para Uso em Salas de Aula de uma Escola de Ensino Fundamental da39

Região Metropolitana de Porto Alegre. Ambas as alterações foram aprovadas. Também40

foi analisada a solicitação da professora Alessandra Nejar Bruno, do projeto: "Estudo da41

atividade antitumoral do óleo essencial de folhas de Campomanesia aurea em culturas42

de células humanas de câncer cervical", que foi aprovada. A solicitação de alteração de43

orçamento de AIPCT da Profª Regina Felisberto, do projeto: Extração de Metais de e-44

Lixo foi aprovada com a ressalva de que deverá retificar o valor total, visto ter excedido45

o valor máximo que é de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Prof. Evandro46

necessitou retirar-se da reunião devido à defesa de mestrado de sua47

orientanda. Dando prosseguimento à reunião a técnica em Assuntos Educacionais48

Denise Luzia Wolff deu continuidade à pauta. 2. Análise dos relatórios de bolsistas49

de pesquisa, do Edital 77/2018 (setenta e sete de dois mil e dezoito). Ficou50

combinado que a comissão analisará os relatórios em duplas. O relatório da Daiane51

Sajonc Escher que atuou no período de 01/05/2018 (primeiro de maio de dois mil e52

dezoito) a 31/05/2018 (trinta e um de maio de dois mil e dezoito), orientada pela53

professora Nara Regina Atz, será avaliado pela professora Liliane Madruga Prestes e54

pela técnica Juliana Prediger. O relatório de Keitieli Ramos Marques que atuou no55

período de 01/06/2018 (primeiro de junho de dois mil e dezoito) a 15/06/2018 (quinze56

de junho de de dois mil e dezoito) orientada pela professora Nara Regina Atz será57

avaliado pelas professoras Luciana Sauer e Silvia Bertagnolli. A equipe da DPPI58

solicitará que a professora Nara Regina avalie o relatório da estudante Thaís Cardoso59

Bitencourt que atuou de 01/05/2018 (primeiro de maio de dois mil e dezoito a60

12/07/2018 (doze de julho de de dois mil e dezoito) orientada pela professora61

Alessandra Nejar Bruno. Para que fique o registro em ata o bolsista Maicon Eric Nunes62

de Godoy que atuou no período de 01/05/2018 (primeiro de maio de dois mil e dezoito)63

a 31/07/2018 (trinta e um de julho de dois mil e dezoito), orientado pela professora64

Silvia de Castro Bertagnolli, foi desligado da bolsa, por não cumprir as atividades65

previstas no plano de trabalho, porém ainda não assinou o formulário de desligamento66

e não enviou o relatório final. O bolsista Leonardo Marques Pereira das Neves que67

atuou de 01/05/2018 (primeiro de maio de dois mil e dezoito) a 03/08/2018 (três de68

agosto de dois mil e dezoito) orientado pelo professor André Peres, ainda não enviou o69

relatório para avaliação da Comissão. A seguir passou-se ao próximo ponto da pauta: 3)70

Informes sobre as justificativas de desistência de vaga de bolsista. Para os71

devidos registros, Denise Wolff apresentou as seguintes informações sobre a72

desistência de vagas dos seguintes bolsistas: Andrielle Silveira da Silva manifestou que73

não poderá assumir a vaga de bolsista do projeto Óleos essenciais de diferentes74
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espécies nativas do gênero Eugenia: composição química e estudo das propriedades75

antineoplásicas em células humanas de câncer de mama, Lisiane da Rosa Coimbra76

manifestou que não poderá assumir a vaga de bolsista do projeto Óleos essenciais de77

diferentes espécies nativas do gênero Eugenia: composição química e estudo das78

propriedades antineoplásicas em células humanas de câncer de mama, Gisele de79

Campos Pinto manifestou que não poderá assumir a vaga de bolsista do projeto Óleos80

essenciais de diferentes espécies nativas do gênero Eugenia: composição química e81

estudo das propriedades antineoplásicas em células humanas de câncer de mama,82

Karen Frigi Cabral manifestou que não poderá assumir a vaga de bolsista do projeto83

Óleos essenciais de diferentes espécies nativas do gênero Eugenia: composição84

química e estudo das propriedades antineoplásicas em células humanas de câncer de85

mama, Luis Gabriel Morais manifestou que não poderá assumir a vaga de bolsista do86

projeto Óleos essenciais de diferentes espécies nativas do gênero Eugenia:87

composição química e estudo das propriedades antineoplásicas em células humanas88

de câncer de mama. O estudante Adriano Okraszewska da Silva não poderá assumir a89

vaga deste edital, pois já é bolsista do EDITAL IFRS Nº 31/2018 (trinta e um de dois mil90

e dezoito) FAPERGS, do projeto A fabricação digital de materiais pedagógicos para a91

aprendizagem ativa, este projeto também é da Profª Silvia de Castro Bertagnolli.92

Também o estudante Leonardo da Luz Silva não poderá assumir a vaga deste edital,93

pois já é bolsista desde 01/05/2018 (primeiro de maio de dois mil e dezoito) do Edital94

IFRS - PROPPI nº 79/2017 (setenta e nove de dois mil e dezessete) (Apoio a Projetos95

Empreendedorismo) - Projeto MIGRA: Laboratório para Experimentação de Práticas96

Pedagógicas Inovadoras na Educação este projeto também é da Profª Silvia de Castro97

Bertagnolli. Os estudantes orientados pelo professor André Peres que desistiram da98

bolsa são: Francielle Cristina de Mello por já possuir bolsa em projeto de extensão,99

Leonardo Marques Pereira das Neves por ter assumido um emprego. 4. Apresentação100

de documentação do Edital IFRS Nº 13/2018 (treze de dois mil e dezoito) Auxílio a101

Eventos - discentes Pós-graduação: para registro foi informado que a estudante do102

Mestrado Profissional em Informática na Educação Cristina Almeida da Silva enviou o103

documento faltante, o resumo do trabalho em PDF, a ser apresentado em evento na104

Espanha. 5) Análise do projeto de pesquisa de servidor em curso de pós-105

graduação Edital 005/2018 (cinco de dois mil e dezoito): A professora Karen106

Selbach Borges submeteu o projeto: Um estudo sobre a evasão nos cursos técnicos e107

tecnológicos a partir do desempenho operatório dos estudantes e este deve ser108

avaliado em formulário próprio do edital. A técnica Juliana Prediger e a professora109

Liliane Madruga Prestes ofereceram-se para analisar o projeto. Ficou combinado um110

prazo de uma semana para análise dos relatórios de bolsistas e do projeto da111

professora Karen. 6) Assuntos Gerais: como não houve inclusão de outros assuntos à112

pauta, a técnica Denise agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião. Nada113
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mais havendo a registrar, Denise Luzia Wolff lavrei a presente ata que após lida e114

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

Aprovada na reunião do dia 09/10/2018116


