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ATA Nº 02/2020 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação 

(CAGPPI)

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, realizou-se 1 

por web conferência, através do link: meet.google.com/fez-nbkk-emh, a segunda reunião 2 

ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI), 3 

convocada pelo presidente da comissão, Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos. Estiveram 4 

presentes os seguintes servidores: Professoras Silvia de Castro Bertagnolli, Nara Regina Atz, 5 

Liliane Madruga Prestes, Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos, os Técnicos 6 

Administrativos Diego Hepp, Denise Luzia Wolff e Ana Lúcia Barbieri e os discentes Vilmar 7 

Vianna e Luana Daniela da Silva Peres. A reunião iniciou-se com a saudação do presidente 8 

Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos aos presentes. Na abertura do expediente, foi lida a 9 

pauta: 1. Aprovação das atas das reuniões ordinária n° 01 e extraordinária n° 01; 2. Informes 10 

para registro em ata: a) situação da Pesquisa e pós-graduação no IFRS Campus Porto Alegre, 11 

em virtude da suspensão das atividades. b) relatórios finais dos bolsistas. c) Aprovação da 12 

avaliação ad hoc da solicitação de auxílio a eventos da profª Aline Grunewald Nichelle. 3. 13 

Classificação Preliminar das propostas submetidas ao Edital 064/2019; 4. Assuntos Gerais: 14 

Aprovação da avaliação ad referendum do projeto de pesquisa da profª Silvia Bertagnolli 15 

submetido ao Ed. 06/2020. 1. Aprovação das atas das reuniões ordinária n° 01 e 16 

extraordinária n° 01 as atas foram compartilhadas previamente e aprovadas nesta reunião. 2. 17 

Informes para registro em ata: a) situação da Pesquisa e pós-graduação no IFRS Campus 18 

Porto Alegre, em virtude da suspensão das atividades. Professor Marcelo colocou que a 19 

Portaria 286/2020 (duzentos e oitenta e seis de dois mil e vinte) suspendeu as atividades até 18 20 

(dezoito) de abril e que provavelmente o Reitor Júlio Xandro Heck estenderá esse período. A 21 

DPPI enviou a toda a comunidade um comunicado. As atividades de pesquisa continuam sendo 22 

desenvolvidas, porém com algumas alterações. Os editais Fapergs e CNPQ em vigência 23 

tiveram os prazos estendidos, bem como os editais para as novas submissões. Quanto aos 24 

editais de auxílio a eventos, segundo bloco estão suspensos, bem como os editais de fomento 25 

interno. Com relação ao Edital 064/2019 (sessenta e quatro de dois mil e dezenove), após a 26 

publicação das classificações ficará suspenso. Nesta reunião a Comissão fará a classificação 27 

sem indicar recursos para bolsas e auxílio institucional à produção científica e/ou tecnológica 28 

(AIPCT), pois segundo informações do Comitê de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 29 

(COPPI), possivelmente haverá cortes de recursos financeiros e será necessário realizar 30 

retificações no edital complementar, por isso a recomendação é de que os pesquisadores 31 

submetam os projetos de pesquisa no edital da Fapergs. Professora Nara sugeriu que seja 32 

enviado aos servidores uma mensagem com os novos prazos de submissão para o edital da 33 

Fapergs. Professor Marcelo colocou que a reitoria lançou o Edital 22/2020 (vinte e dois de dois 34 

mil e vinte), Reflete IFRS,  que tem como objetivo selecionar textos de servidores e estudantes 35 

que façam reflexões sobre a quarentena vivida em função da epidemia do Covid- 19 e/ou sobre 36 
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as diferentes dimensões e implicações da doença para o ser humano e para a sociedade. 37 

Também há a expectativa de lançamento do edital para divulgação de ações realizadas nos 38 

campi do IFRS, para auxiliar no combate ao Coronavírus. No Poalab do Campus Porto Alegre 39 

uma equipe coordenada pelo professor André Peres está desenvolvendo equipamentos de 40 

proteção individual (EPI), tais como, máscaras de acetato, para utilização dos profissionais da 41 

saúde. Está atuando junto ao grupo de trabalho voluntário Brothers in Arms Covid-19, que 42 

reúne universidades, parques tecnológicos e diversas instituições de governo e da sociedade. O 43 

grupo foi criado pelo Pacto Alegre para apoiar hospitais em suas demandas de equipamentos 44 

para dar conta dos atendimentos durante a atual pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 45 

Professor Marcelo divulgou que foram criados comitês de crise para acompanhamento e 46 

prevenção do Covid 19. O Comitê Central na reitoria e os comitês locais em todos os campi. O 47 

próximo informe refere-se aos relatórios finais dos bolsistas que foram aprovados, avaliados 48 

online, distribuídos em grupos de avaliadores. Os coordenadores de projetos de pesquisa que 49 

não enviaram foram: Jeferson Araújo Funchal (faltou o relatório final de bolsista e o do 50 

coordenador do projeto, além da correção da prestação de contas do AIPCT) e os relatórios 51 

finais dos dois bolsistas do prof. Clúvio Buenno Soares Terceiro. A CAGPPI deliberou que seja 52 

enviado aos coordenadores dos projetos pendentes, uma solicitação formal, visto que os prazos 53 

não foram cumpridos e são anteriores à pandemia. A Professora Liliane colocou que o não 54 

cumprimento de prazos abre precedentes. c) Aprovação da avaliação ad hoc da solicitação de 55 

auxílio a eventos da profª Aline Grunewald Nichele. Os documentos foram compartilhados com 56 

todos e a dúvida levantada pela professora Sílvia sobre a compra das passagens antes da data 57 

da contemplação, foi sanada, pois não há nas normativas nenhum impedimento. Sendo assim, 58 

a Comissão endossou a aprovação. Passou-se a discussão do próximo ponto: 3. Classificação 59 

Preliminar das propostas submetidas ao Edital 064/2019. Professor Marcelo e Denise 60 

apresentaram a planilha, que foi compartilhada previamente, explicaram todo o processo de 61 

avaliação ad hoc e a construção das demais notas. Na planilha constava a média das notas dos 62 

avaliadores, lattes e parcerias, bem como as solicitações do AIPCT e bolsas. A partir de todos 63 

os dados, os projetos foram classificados: 1º “Percepção sonora espacial: discutindo os limites 64 

e as possibilidades de autoria síncrona e cooperativa em sistemas Web na perspectiva de 65 

pessoas com deficiência visual” do professor Rodrigo Prestes Machado, nota final 108; 2º 66 

“Jogos Digitais Educacionais Inteligentes” da professora Márcia Häfele Islabão Franco, com 67 

nota final 106; 3º “Avaliações físicas, químicas, microbiológicas e por bioensaios de exposição 68 

com vegetais da água superficial do Lago Guaíba” da professora Juliana Schmitt de Nonohay, 69 

com nota final 105,5; 4º “Avaliação do potencial antineoplásico, antimicrobiano e antioxidante de 70 

compostos híbridos de Dihidropirimidinonas” da professora Giandra Volpato, com nota final 105; 71 

5º “Investigação da atividade antitumoral de novos compostos indólicos e selenoindólicos em 72 

células humanas de carcinoma mamário e uterino” da professora Alessandra Nejar Bruno, com 73 

nota final 101; 6º “Laminoteca de Anatomia Vegetal – Conhecendo a flora nativa do Rio Grande 74 

do Sul por dentro” da professora Márcia Bündchen, com nota final 95,5; 7º “O perfil do aluno do 75 
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IFRS campus Porto Alegre” da professora Sabrina Letícia Couto da Silva, com nota final 92; 8º 76 

“Investigando as potencialidades do desenho Bigmouth na re)produção e divulgação de 77 

conhecimentos sobre gênero e sexualidade na puberdade e adolescência” da professora Liliane 78 

Madruga Prestes, com nota final 91,5; 9º “Estudo dos eventos extremos de calor na Região 79 

Metropolitana de Porto Alegre -RS” da professora Renata Dias Silveira e “Da sexagem fetal ao 80 

Chá de Revelação: (re) produção de scripts de gênero e divulgação científica em sites 81 

destinados à gestantes e/ou futuras mães” da professora Liliane Madruga Prestes, ambos com 82 

nota final 91; 10º “Perfil, memórias e identidades nas profissões da área de Química/Ciências” 83 

da professora Andréia Modrzejewski Zucolotto, com nota final 89; 11º “Caracterização 84 

histológica de espécies bioativas da flora nativa do Rio Grande do Sul: Parkinsonia aculeata L” 85 

da professora Márcia Bündchen, com nota final 84,5; 12º “Espaços-tempos gerados por cordas 86 

cósmicas girantes na gravitação de Brans-Dicke” do professor Sérgio Mittmann dos Santos, 87 

com nota final 76. Com relação aos projetos de renovação, a classificação ficou da seguinte 88 

forma: 1º “Monitoramento da qualidade da água do Delta do Jacuí, Lago Guaíba: utilização de 89 

equipamentos portáteis e de um sistema de coleta multiparâmetros de baixo custo operacional”, 90 

da professora Simone Caterina Kapusta, com nota final 107; 2º “Acessibilidade e Inclusão de 91 

Adolescentes com Fibrose Cística no Uso das Tecnologias de Informação e de Comunicação e 92 

na Criação de Game V”, da professora Lizandra Brasil Estabel, com nota final 106; 3º “Modelos 93 

didáticos em bioquímica a partir da impressão 3D” da professora Karin Tallini, com nota final 95 94 

e 4º “Money manager capitalism e desastres ambientais” do professor Marcelo Mallet Siqueira 95 

Campos, com nota final 75. Considerando os recursos financeiros divulgados no Edital 96 

057/2019 (cinquenta e sete de dois mil e dezenove) todos os projetos que solicitaram AIPCT 97 

seriam contemplados. Os projetos em renovação seriam contemplados com uma bolsa cada 98 

um, com relação aos projetos novos três projetos não teriam cotas de bolsas, mas caso algum 99 

pesquisador aceite cotas de bolsa de 8 (oito) horas, será possível contemplar mais projetos, 100 

desde que não haja redução dos recursos financeiros. A CAGPPI deliberou por consultar os 101 

pesquisadores previamente, sobre a questão.  Assuntos Gerais: projeto de pesquisa 102 

cadastrado pela professora Silvia de Castro Bertagnolli, no edital 06/2020 (seis de dois mil e 103 

vinte) “Elaboração de estratégias pedagógicas com o uso de tecnologias digitais da informação 104 

e da comunicação para favorecer a aprendizagem”. O projeto foi avaliado ad referendum e 105 

recomendado. A professora pediu licença para explicar que solicitou agilidade, visto que é uma 106 

pesquisa desenvolvida por alunos do Mestrado em Informática na Educação e é necessário 107 

cadastrar também na plataforma Sucupira. Professor Marcelo questionou se mais alguém teria 108 

assunto para discussão. Professora Nara perguntou quando encerra o mandato da Comissão e 109 

se é possível recondução. Professor Marcelo respondeu que são dois anos e é possível mais 110 

uma recondução. Provavelmente, será lançado um edital único para preencher as vagas de 111 

todas as comissões permanentes, em outubro. Como não houve mais manifestações, professor 112 

Marcelo agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a 113 
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registrar, foi lavrada a presente ata, por mim Denise Luzia Wolff, que após lida e aprovada será 114 

assinada por todos os integrantes da CAGPPI presentes na reunião.     115 


