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1

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, realizou-se na modalidade

2

online, reunião extraordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e

3

Inovação (CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão, Professor Evandro Manara Miletto.

4

Participaram os seguintes servidores: Professoras Liliane Madruga, Silvia de Castro Bertagnolli,

5

Nara Regina Atz, Professor Evandro Manara Miletto, o Técnicos Administrativo Diego Hepp. A

6

reunião foi encaminhada via mensagem com a saudação do presidente Professor Evandro

7

Manara Miletto aos participantes membros da CAGPPI. A pauta de ponto único envolveu a

8

apreciação de dois recursos de projetos não homologados submetidos ao edital de fomento

9

interno dois mil e dezenove envolvendo os editais setenta e sete PROPPI/IFRS e edital

10

complementar sessenta e cinco Campus Porto Alegre, do ano de dois mil e dezoito. Tendo, estes

11

documentos de recursos, sido compartilhados em meio digital com os membros da comissão,

12

foram apreciados e, conforme a manifestação favorável de todos os participantes,

13

homologados: a proposta da professora Josiane Carolina Soares Ramos Procasko “A gestão

14

educacional no contexto das Tecnologias Digitais: experiência de práticas pedagógicas nas

15

escolas de Educação Básica” e a proposta da professora Karen Selbach Borges “Um estudo sobre

16

a evasão nos cursos técnicos e tecnológicos da área de informática a partir do desempenho

17

operatório dos estudantes”. Sem mais manifestações a serem discutidas, o professor Evandro

18

agradeceu a colaboração de todos, encerrando as deliberações. Nada mais havendo a registrar,

19

foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os integrantes da

20

CAGPPI presentes na reunião.

21

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

22

Inovação.

