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ATA Nº 13/2019 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação

(CAGPPI)

Aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (2019), realizou-se1

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.3

Professor Evandro questionou previamente, a realização da reunião de forma presencial e por4

decisão da maioria a reunião foi por manifestação por e-mail institucional, visto que a pauta não5

exigia decisões, apenas informes e pela proximidade da XX Mostrapoa. A reunião presencial foi6

cancelada e os documentos foram compartilhados com todos para análise e ciência. Segue a7

pauta desta reunião: 1. Aprovação das Atas nº 11 (onze) e 12/2019(doze de dois mil e8

dezenove): as atas foram compartilhadas antecipadamente e foram aprovadas. 2. Informe9

sobre a aprovação ad referendum do projeto da Professora Giandra Volpato: Otimização10

da produção e estudos de imobilização da enzima galactosidase recombinante visando sua11

aplicação industrial. Cadastrado no Edital no 03/2018 (três de dois mil e dezoito) fluxo contínuo12

- Projetos de pesquisa e inovação. 3. Avaliação da prestação de contas do estudante Guaraci13

Vargas Greff (análise e conferência dos documentos e preenchimento do formulário de14

avaliação): a prestação de contas foi analisada e aprovada. 4. Encerramento de projetos de15

servidores afastados que concluíram os cursos de pós-graduação: Foram conferidos e16

encerrados os projetos de pesquisa dos seguintes servidores que já concluíram seus cursos de17

pós-graduação: Caroline Kruse Ramos (mestrado), Iuri Correa Soares (doutorado), Rodrigo18

Prestes Machado (doutorado) e Vera Lúcia Milani Martins (pós - doutorado). 5. Informe sobre19

os recursos do AIPCT os recursos do auxílio institucional aos projetos de pesquisa e inovação20

foram liberados pelo Colégio de Dirigentes. Sendo assim, nos meses de novembro e dezembro21

teremos demandas importantes para análise da Cagppi, como alterações e aprovações de22

prestações de contas. As alterações poderão ser enviadas até o dia 11 (onze) de novembro e a23

prestação de contas até 10 (dez) de dezembro. A DPPI está aguardando maiores informações24

da Proppi. Assuntos Gerais: Professor Evandro solicitou a participação de todos na XX Mostra25

de Pesquisa, Ensino e Extensão. Nada mais havendo a ser tratado, Denise Luzia Wolff lavrei a26

presente ata que será assinada pelos membros titulares da comissão.* A via original assinada27

está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.28
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* A via original assinada está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação29

e Inovação.30


