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ATA Nº 06/2020 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação 
(CAGPPI)

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dezessete horas, realizou-se por 1 
webconferência, através do link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marcelo-mallet-siqueira-campos, 2 
a sexta reunião ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação 3 
(CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão, Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos. 4 
Estiveram presentes os seguintes servidores: Professoras Liliane Madruga Prestes, Nara Regina Atz, 5 
Silvia de Castro Bertagnolli, Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos, os Técnicos Administrativos Ana 6 
Lúcia Barbieri, Denise Luzia Wolff e Diego Hepp e os discentes Gabriela Trentini Feijó e Vilmar Viana. 7 
Justificou a ausência a discente Luana Daniela da Silva Peres. A reunião iniciou-se com a saudação do 8 
presidente Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos aos presentes. Na abertura do expediente, foi lida 9 
a pauta: 1. Aprovação da ata da Reunião Ordinária nº 05/2020 (cinco de dois mil e vinte). 2. 10 
Avaliação de relatório - afastamento stricto sensu. 3. Avaliação de projetos de pesquisa. 4. Edital 11 
IFRS 64/2019 (sessenta e quatro de dois mil e dezenove) - Fomento Interno. 5. Edital IFRS 74/2019 12 
(setenta e quatro de dois mil e dezenove)- Habitats de Inovação e Empreendedorismo. 6. Edital 13 
IFRS 07/2020 (sete de dois mil e vinte) - Edição de Periódicos Científicos. 7. Representante da 14 
CAGPPI na CIEPE Local. 8. Assuntos Gerais. Em seguida, iniciou-se a discussão sobre os pontos da 15 
pauta: 1. Aprovação da ata da Reunião Ordinária nº 05/2020 (cinco de dois mil e vinte), a ata foi 16 
compartilhada antecipadamente e aprovada pelos membros da CAGPPI. 2. Avaliação de relatório - 17 
afastamento stricto sensu. Foi avaliado o relatório de afastamento do servidor Professor Luiz Felipe 18 
Velho referente ao projeto de pesquisa de Pós-Doutorado: Aplicações de sensoriamento remoto e 19 
geoprocessamento na interpretação de ambientes da Antártica Ocidental e da Antártica Marítima do 20 
Edital IFRS Nº 92/2019 (noventa e dois de dois mil e dezenove) – Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa 21 
e/ou Inovação Desenvolvidos por Servidores do IFRS em Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, 22 
Programas de Pós-graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado. A CAGPPI preencheu o ANEXO IV/B  - 23 
Relatório Semestral de Atividades do Servidor Afastado para Pós-graduação - CAGPPI, sendo  este 24 
aprovado pela comissão. 3. Avaliação de projetos de pesquisa. Foi avaliado o projeto de pesquisa 25 
Jogos para o aprendizado de línguas: novos desafios do PROPEL da pesquisadora Profª Cláudia Silva 26 
Estima referente ao Edital IFRS Nº 06/2020 (seis de dois mil e vinte) Fluxo Contínuo - Projetos de 27 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. O projeto foi aprovado pela comissão. 4. Edital IFRS 64/2019 28 
(sessenta e quatro de dois mil e dezenove) - Fomento Interno. O Professor Marcelo informou que por 29 
conta da decisão da Reitoria de retomada de maneira remota da execução dos projetos de pesquisa será 30 
necessário retificar o Edital Complementar Nº 57/2019 (cinquenta e sete de dois mil e dezenove) - 31 
vinculado ao Edital IFRS Nº 64/2019 (sessenta e quatro de dois mil e dezenove) - Fomento Interno para 32 
Projetos de Pesquisa e Inovação 2020/2021. Foi elaborado junto com os membros da CAGPPI um novo 33 
cronograma referente ao item 4. DO CRONOGRAMA do Edital Complementar Nº 57/2019 (cinquenta e 34 
sete de dois mil e dezenove) - vinculado ao Edital IFRS Nº 64/2019 (sessenta e quatro de dois mil e 35 
dezenove)  - Fomento Interno para Projetos de Pesquisa e Inovação 2020/2021. Esta retificação será 36 
publicada no site do IFRS - Campus Porto Alegre no dia dezessete de julho de dois mil e vinte. Também 37 
irá ser feita uma consulta com os coordenadores dos projetos aprovados neste edital para verificar se é 38 
possível realizar os projetos de maneira remota, esta consulta será realizada no dia 22 (vinte e dois) de 39 
julho e a divulgação dos projetos que serão executados de maneira remota ocorrerá no dia 27 (vinte e 40 
sete) de julho. Divulgação do edital de seleção de bolsista(s) 28/07/2020 (vinte e oito de julho de dois mil 41 
e vinte). Período de inscrição dos candidatos às bolsas junto aos coordenadores dos projetos: de 42 
31/07/2020 (trinta e um de julho de dois mil e vinte) a 11/08/2020 (onze de agosto de dois mil e vinte). Os 43 
membros da CAGPPI decidiram por estender o prazo para inscrições para ampliar a divulgação para 44 
possibilitar a inscrição dos alunos no contexto da pandemia. Período de Seleção dos bolsistas: 45 
12/08/2020 (doze de agosto de dois mil e vinte) a 14/08/2020 (catorze de agosto de dois mil e vinte). 46 
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Publicação do resultado parcial do edital de seleção de bolsista(s) 17/08/2020 (dezessete de agosto de 47 
dois mil e vinte). Submissão dos recursos – os quais devem ser encaminhados aos coordenadores dos 48 
projetos – relativos aos resultados parciais da seleção de bolsistas: 18/08/2020 (dezoito de agosto de 49 
dois mil e vinte). A professora Liliane enfatizou a importância do cronograma prever prazo para recursos. 50 
Publicação do resultado final do edital de seleção de bolsista(s): 20/08/2020 (vinte de agosto de dois mil 51 
e vinte). Indicação do(s) bolsista(s) selecionado(s) para os projetos de pesquisa e inovação, à 52 
Direção/Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação de 21/08/2020 (vinte e um de agosto de 53 
dois mil e vinte) até 28/08/2020 (vinte e oito de  agosto de dois mil e vinte). Início do projeto e das 54 
atividades do bolsista: 01/09/2020 (primeiro de setembro de dois mil e vinte). A duração das bolsas 55 
mudou, antes era de dez meses, com a retificação passará a ser de sete meses. O início das atividades 56 
dos bolsistas será no dia 01/09/2020 (primeiro de setembro de dois mil e vinte) a 31/03/2021 (trinta e um 57 
de março de dois mil e vinte e um). Foi observado que a prestação de contas dos recursos do AIPCT 58 
(Auxílio Institucional de Incentivo à Produção Científica e/ou Tecnológica) que consta no cronograma, a 59 
data da prestação de contas não mudou, ou seja, a prestação de contas será até 30/10/2020 (trinta de 60 
outubro de dois mil e vinte). A Professora Nara sugeriu para verificar se é possível agilizar a entrega do 61 
cartão do Banco do Brasil para o pesquisador poder realizar às compras, devido ao curto prazo 62 
estabelecido no cronograma. A Denise lembrou que a Professora Márcia Bündchen e a Professora 63 
Liliane Madruga Prestes, as duas tiveram dois projetos classificados e estas pesquisadoras deverão 64 
optar por um dos projetos, conforme consta no Edital Complementar Nº 57/2019 (cinquenta e sete de 65 
dois mil e dezenove)- vinculado ao Edital IFRS Nº 64/2019 (sessenta e quatro de dois mil e dezenove) - 66 
Fomento Interno para Projetos de Pesquisa e Inovação 2020/2021 no item ‘2.1.5. Será fornecida 67 
inicialmente apenas uma cota de bolsa por proponente, independente do número de projetos submetidos, 68 
visando a melhor distribuição dos recursos financeiros para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa.’ 69 
5. Edital IFRS 74/2019 - Habitats de Inovação e Empreendedorismo. O professor Marcelo informou 70 
que o Edital IFRS 74/2019 (setenta e quatro de dois mil e dezenove)- Habitats de Inovação e 71 
Empreendedorismo também teve alteração no cronograma. Este edital é da Reitoria, cabe ao campus 72 
apenas a seleção dos bolsistas. Por sugestão dos membros da CAGPPI, a seleção de bolsistas deve 73 
seguir o mesmo cronograma do Edital de Fluxo Contínuo, e, se possível, ser realizada por meio de um 74 
edital único. A duração das bolsas mudou, antes era de  dez meses, com a retificação passará a ser de 75 
sete meses. O início das atividades dos bolsistas será no dia 01/09/2020 (primeiro de setembro de dois 76 
mil e vinte) a 31/03/2021 (trinta e um de março de dois mil e vinte e um). Foi observado que a prestação 77 
de contas dos recursos do AIPCT (Auxílio Institucional de Incentivo à Produção Científica e/ou 78 
Tecnológica) que consta no cronograma, a data da prestação de contas não mudou, ou seja, a prestação 79 
de contas será até 30/10/2020(trinta de outubro de dois mil e vinte). 6. Edital IFRS 07/2020 (sete de dois 80 
mil e vinte) - Edição de Periódicos Científicos. Da mesma forma que o edital anterior, o professor 81 
Marcelo informou que o Edital IFRS 07/2020 (sete de dois mil e vinte) - Edição de Periódicos Científicos 82 
também teve alteração no cronograma. Este edital também é da Reitoria, cabe ao campus apenas a 83 
seleção dos bolsistas. Por sugestão dos membros da CAGPPI, a seleção de bolsistas deve seguir o 84 
mesmo cronograma do Edital de Fluxo Contínuo, e, se possível, ser realizada por meio de um edital 85 
único. 7. Representante da CAGPPI na CIEPE Local. A representante da CIEPE Local é a Técnica 86 
Administrativa Juliana Prediger e no momento está afastada para estudos. Foi sugerido verificar se a 87 
suplente na CAGPPI da Juliana Prediger, a Técnica Administrativa Ana Lúcia Barbieri, aceita substituí-la 88 
também na CIEPE Local. Caso a Técnica Administrativa Ana Lúcia Barbieri não puder a Professora Nara 89 
Regina Atz se disponibilizou para fazer parte CIEPE Local. 8. Assuntos Gerais. A Professora Liliane 90 
Madruga Prestes informou que recebeu um e-mail do Técnico Administrativo Carlos Eduardo Saraiva 91 
Mauer que está afastado para a realização do doutorado. Ele solicita orientação de como deve proceder 92 
para a troca de PPG. Informa que o tema e a área são os mesmos e também o prazo de conclusão do 93 
curso não sofrerá alteração em função da troca do PPG. A comissão buscou  informações com a 94 
Professora Bianca Smith Pilla, Diretora de Gestão de Pessoas, a qual nos informou que o trâmite da 95 
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solicitação deve primeiro passar pela DGP (Diretoria de Gestão de Pessoas), após será encaminhada 96 
para a CIS (Comissão Interna de Supervisão do PCCTAE (Plano de Carreira dos Cargos Técnico-97 
Administrativos em Educação) do  IFRS-Campus Porto Alegre e por último será enviada para a CAGPPI. 98 
O Professor Marcelo informou que a solicitação da criação de novo grupo de pesquisa ‘Núcleo de 99 
Estudos em Educação Profissional e Tecnológica’, vinculado ao Mestrado ProfEPT, da Profª Andréia 100 
Modrzejewski Zucolotto já foi encaminhada para a PROPPI. Nada mais havendo a registrar, professor 101 
Marcelo agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Foi lavrada a presente ata, por mim 102 
Maria Lourdes Parisotto, que após lida e aprovada será assinada por todos os integrantes da CAGPPI 103 
presentes na reunião. 104 


