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ATA Nº 16/2019 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação

(CAGPPI)

Aos dez (10) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019), realizou-1

se a reunião extraordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de2

Pesquisa e Inovação (CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão, Professor3

Evandro Manara Miletto. A reunião presencial ocorreu na Sala de Convenções da Torre4

Norte do Campus Porto Alegre, tendo início às dezesseis horas. Estiveram presentes:5

Professores Evandro Manara Miletto, Nara Regina Atz, Silvia de Castro Bertagnolli, os6

técnicos administrativos: Denise Luzia Wolff, Diego Hepp e Juliana Prediger e a7

estudante Gabriela Trentini Feijó em substituição à estudante Luana Daniela da Silva8

Peres que justificou a ausência. Justificaram também a ausência o estudante Vilmar9

Vianna e a professora Liliane Madruga Prestes. A reunião teve pauta única, a10

apreciação, discussão e aprovação do edital complementar ao Edital IFRS 06411

(sessenta e quatro) de 2019 (dois mil e dezenove) do fomento interno de 2020/202112

(dois mil e vinte a dois mil e vinte e um). Professor Evandro explicou que o edital13

complementar apresenta algumas mudanças com relação ao ano anterior. A submissão14

terá formulário eletrônico adicional e o cadastro no Sigproj, plataforma oficial, será mais15

enxuto. Foi solicitado ao Diretor de Administração e Planejamento os valores previstos16

na matriz orçamentária do Campus para o ano de 2020 (dois mil e vinte), para17

pagamento de bolsas e Auxílio Institucional à Produção Científica e/ou Tecnológica18

(AIPCT). O documento com a resposta enviada aos diretores de Pesquisa, Ensino e19

Extensão foi compartilhado com os membros da Cagppi. O valor disponível para20

pagamento de bolsas é de R$50.142,00 (cinquenta mil cento e quarenta e dois reais.21

Estimou-se que há possibilidade de pagamento de 12 (doze) cotas de bolsas para dez22

meses, aproximadamente. Para o edital complementar, a CAGPPI deliberou que o23

percentual de cotas de bolsas alocadas em projetos que solicitam renovação será de24

40% (quarenta por cento). Na matriz orçamentária do Campus está previsto o valor de25

R$ 33.667,00 (trinta e três mil seiscentos e sessenta e sete reais) reais para o Auxílio26

Institucional à Produção Científica e/ou Tecnológica (AIPCT). A CAGPPI deliberou27

sobre a socialização do recurso e inclusão de novos projetos definiu, em consenso, que28

o valor máximo do auxílio por projeto de pesquisa e inovação será de R$ 3.000,00 (três29

mil reais), respeitando o limite máximo de 50% do valor solicitado para capital. Em30

seguida, professor Evandro demonstrou o uso do formulário on-line de submissão aos31

presentes bem como o de pontuação automatizada do lattes, que facilitarão a gestão32

dos projetos. Quanto ao cronograma a Comissão realizou as adequações de acordo33

com o Calendário Acadêmico do Campus para 2020 (dois mil e vinte). A CAGPPI34

deliberou por manter o período de vigência dos projetos, conforme o período do edital35

de 01 (primeiro) de maio de 2020 (dois mil e vinte) até 28 (vinte e oito) de fevereiro de36

2021 (dois mil e vinte e um), duração de 10 (dez) meses. Por fim, a CAGPPI solicitou37

que se acrescente ao edital complementar as disposições finais que constam no Edital38
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IFRS 064 (sessenta e quatro) de 2019 (dois mil e dezenove). Após a aprovação do39

edital, o Professor Evandro agradeceu a presença e lembrou que a próxima reunião40

ocorrerá no dia 17 (dezessete) de dezembro e nesta, realizar-se-á a avaliação da41

prestação de contas do AIPCT. Nada mais havendo a ser tratado, Denise Luzia Wolff,42

lavrei a presente ata que será assinada pelos membros presentes da comissão.43

* A via original assinada está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa, Pós-44

Graduação e Inovação.45


