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ATA Nº 08/2020 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação 
(CAGPPI)

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às dezesseis, realizou-se por 1 

webconferência, através do link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marcelo-mallet-siqueira-2 

campos, a oitava reunião ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e 3 

Inovação (CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão, Professor Marcelo Mallet Siqueira 4 

Campos. Estiveram presentes os seguintes servidores: Professoras Carine Bueira Loureiro, 5 

Liliane Madruga Prestes, Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos, a Técnica Administrativa 6 

Denise Luzia Wolff e o discente Arthur de Castro Fraga. As docentes Aline Grunewald Nichele e 7 

Andréia Modrzejewski Zucolotto justificaram suas ausências por causa do Seminário de 8 

Autoavaliação local do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 9 

(ProfEPT)  e a docente Silvia de Castro Bertagnolli justificou sua ausência por coincidir com o 10 

horário síncrono de uma Atividade Pedagógica Não Presencial (APNP). A reunião foi convocada 11 

com a seguinte a pauta: 1. Aprovação da ata da Reunião Ordinária nº 07/2020 (sete de dois 12 

mil e vinte). 2. Desistência de bolsista - Edital nº13/2020. 3. Alteração de AIPCT. 4. 13 

Avaliação de projetos de pesquisa. 5. Assuntos gerais. Foi constatado que não havia quórum, o 14 

número mínimo de pessoas presentes para a realização da reunião. O professor Marcelo 15 

conversou com os que estavam presente e informando que a reunião seria cancelada. Também foi 16 

informado que os assuntos da pauta desta reunião serão analisados na próxima reunião da 17 

CAGPPI que acontecerá no dia 20 de outubro de 2020, exceto o que for urgente que será 18 

aprovado ad referendum. Nada mais havendo a registrar, professor Marcelo agradeceu a 19 

participação de todos. Foi lavrada a presente ata, por mim Maria Lourdes Parisotto, que após lida 20 

e aprovada será assinada por todos os integrantes da CAGPPI presentes na reunião. 21 


