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ATA Nº 01/2020 – Reunião extraordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos 

de Pesquisa e Inovação (CAGPPI)

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

Sala 826 (oitocentos e vinte e seis) da torre norte do Campus Porto Alegre do IFRS, localizada 2 

a Rua Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital, a primeira reunião 3 

extraordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação 4 

(CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão, Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos. 5 

Estiveram presentes os seguintes servidores: Professoras Silvia de Castro Bertagnolli, 6 

Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos, os Técnicos Administrativos Diego Hepp, Denise 7 

Luzia Wolff e Ana Lúcia Barbieri e o discente Vilmar Vianna. A reunião iniciou-se com a 8 

saudação e apresentação do recurso impetrado pelo professor Rodrigo Prestes Machado, 9 

referente à homologação parcial das propostas submetidas no Edital 064/ 2019 (sessenta e 10 

quatro de dois mil e dezenove) pelo presidente Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos aos 11 

presentes. O professor submeteu o projeto de pesquisa intitulado “Percepção sonora espacial: 12 

discutindo os limites e as possibilidades de interação e de interdependência positiva de pessoas 13 

com deficiência visual em sistemas Web síncronos” e não foi homologado porque não atendeu 14 

o disposto no item 6.2 (seis ponto dois) do Edital IFRS 064/2019 (sessenta e quatro de dois mil 15 

e dezenove) e item 3.2 (três ponto dois) do Edital Complementar 057/2019 (cinquenta e sete de 16 

dois mil e dezenove). Em seu recurso, o professor justificou que cadastrou o projeto em 17 

duplicidade no Sigproj e equivocou-se ao colocar o número do protocolo no formulário 18 

eletrônico. Ressaltou que ambos os projetos foram cadastrados dentro do prazo e que o 19 

projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma funcionalidade em um software 20 

existente, por isso não precisa a submissão e aprovação do CEP. Os membros da 21 

Comissão analisaram o recurso, checaram as informações e deliberaram por homologar o 22 

projeto. Nada mais havendo a registrar, foi lavrada a presente ata, por mim Denise Luzia Wolff, 23 

que após lida e aprovada será assinada por todos os integrantes da CAGPPI presentes na 24 

reunião.   25 


