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ATA Nº 17/2019 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação

(CAGPPI)

Aos dezessete (17) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019), às catorze1

(14) horas, realizou-se na sala de convenções da torre norte do IFRS Campus Porto Alegre,2

localizada a Rua Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital, a última3

reunião ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação4

(CAGPPI), deste ano. Convocada pelo presidente da comissão, Professor Evandro Manara5

Miletto. Estiveram presentes os seguintes servidores: Professor Evandro Manara Miletto,6

Professora Regina Felisberto, Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos, os técnicos7

administrativos Diego Hepp, Denise Luzia Wolff e Juliana Prediger, o discente Vilmar Viana.8

Posteriormente, contamos com a participação da professora Nara Regina Atz. Justificaram as9

ausências: as professoras Silvia de Castro Bertagnolli, Liliane Madruga Prestes, as discentes10

Luana Daniela da Silva Peres e Gabriela Trentini Feijó. Professor Evandro iniciou a reunião11

agradecendo a presença de todos e apresentou o professor Marcelo Mallet que será o diretor12

de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, a partir do próximo ano. A pauta da reunião foi a13

conferência e as avaliações das prestações de contas do Auxílio Institucional à Produção14

Científica e/ou Tecnológica (AIPCT) e Assuntos Gerais. Em seguida Professor Evandro15

questionou se algum membro teria um assunto para acrescentar à pauta. Não houve16

manifestações. 1. Avaliação da prestação de contas dos recursos do AIPCT. Professor17

Evandro explicou a metodologia da avaliação e em seguida foram distribuídos os processos18

referentes aos projetos que foram contemplados com recursos do AIPCT, para cada dupla de19

membros da Cagppi. Os processos foram conferidos por membros que não tiveram participação20

no projeto de pesquisa analisado. A prestação de contas do projeto: “Estação de lançamento:21

laboratório de criação de start-up” do professor Jeferson de Araujo Funchal não foi enviada22

tempestivamente. A CAGPPI solicitou que se envie novamente mensagem ao Prof Jeferson23

Funchal para que entregue a prestação de contas o quanto antes e que o professor justifique o24

não cumprimento do prazo para que não fiquem pendências ou exigência de devolução de25

valores. Os projetos analisados e aprovados foram: “Scientia Tec” da professora Cibele26

Schwanke; “Análise do efeito de polimorfismos não sinônimos em genes candidatos de doenças27

complexas por meio da predição computacional” do técnico em laboratório Dr.Diego Hepp;28
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“Monitoramento da qualidade da água do Delta do Jacuí, Lago Guaíba: utilização de29

equipamentos portáteis e de um sistema de coleta multiparâmetros de baixo custo operacional”30

da professora Simone Caterina Kapusta; “Síntese e Caracterização de bioplástico a partir de31

farinha da casca de banana” da professora Nara Regina Atz e os projetos desenvolvidos pela32

professora Alessandra Nejar Bruno: “Investigação do potencial antitumoral do óleo de noz-pecã33

extraído utilizando líquido pressurizado e ultrassom”, “Obtenção de extratos de Physalis34

angulata utilizando líquido pressurizado e ultrassom e análise de seu potencial antitumoral”,35

“Pesquisa in vitro do potencial antineoplásico do óleo essencial de Psidium salutare em células36

de câncer cervical humano”, “Avaliação dos efeitos de óleos essenciais oriundos de espécies do37

gênero Piper em células humanas de câncer cervical” e “ Óleos essenciais de diferentes38

espécies nativas do gênero Eugenia: composição química e estudo das propriedades39

antineoplásicas em células humanas de câncer de mama. 2. Assuntos Gerais: O Professor40

colocou que recebeu manifestações de colegas pesquisadores sobre a insatisfação quanto ao41

estabelecido no Edital Complementar 57/2019 (cinquenta e sete de dois mil e dezenove)42

referente à diminuição do recurso do AIPCT para R$ 3.000,00 (três mil reais) e a limitação de43

um projeto por proponente. Professor Evandro explicou que foi uma decisão da CAGPPI para44

que um número maior de projetos fossem contemplados com recursos para aquisição de45

materiais. Reforçou que face às limitações de recursos a CAGPPI deve estar atenta às46

diversidades e procurar alternativas para contemplar tanto pesquisas e pesquisadores iniciantes47

quanto às pesquisas consolidadas e com impacto estabelecido. Informou também, que as48

prestações do 4º (quarto) Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino do IFRS (SICT) serão49

compartilhados com todos para análise e aprovação on line. Por fim, Evandro lembrou que50

diante da última reunião ordinária do ano era momento de agradecer a todos pelo51

comprometimento, profissionalismo e colaboração. Comunicou que seu ciclo se encerra no final52

do mês de fevereiro. Colocou-se à disposição dos colegas e alunos para o próximo ano,53

agradecendo a presença e encerrou a reunião. Nada mais havendo a ser tratado, Denise Luzia54

Wolff lavrei a presente ata que será assinada pelos membros titulares da comissão.55

* A via original assinada está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação56

e Inovação.57


