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ATA Nº 07/2019 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação

(CAGPPI)

Aos vinte e oito (28) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (2019), às catorze (14)1

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

localizada na Rua Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital, a reunião3

ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI),4

convocada pelo presidente da comissão, Professor Evandro Manara Miletto. Estiveram5

presentes os seguintes servidores: os docentes: Liliane Madruga Prestes, Regina Felisberto, os6

técnicos - administrativos: Denise Luzia Wolff, Diego Hepp e Juliana Prediger, os discentes:7

Jian Ortolon Porto, Johnny Bill Brufau Silvera e Vilmar Vianna e a técnica administrativa da8

Diretoria de Pesquisa Pós- graduação e Inovação Maria Lourdes Parisotto. Justificaram a9

ausência os seguintes servidores: Professora Silvia de Castro Bertagnolli convocada para outra10

reunião e professora Nara Regina Atz em gozo de férias. A reunião iniciou-se com a saudação11

do presidente Professor Evandro Manara Miletto aos presentes. Na abertura do expediente, foi12

lida a pauta desta reunião: 1) Aprovação da Ata 06/2019 (seis de dois mil e dezenove); 2)13

Apreciação sobre proposta de criação de novo grupo de pesquisa - Profa Liliane Madruga14

e Técnico André Morando. 3) Informe sobre bolsista da Professora Alessandra Nejar Bruno.15

4) Informe sobre a análise ad referendum do processo de solicitação de afastamento para16

qualificação do professor Luiz Felipe Velho. 5) Submissão de projetos de pesquisa Edital17

92/2018 Fluxo contínuo - Projetos de pesquisa e/ou inovação desenvolvidos por servidores do18

IFRS em cursos de pós-graduação lato sensu, programas de pós-graduação stricto sensu ou19

pós-doutorado. 6. Submissão de projetos de pesquisa Edital 91/2018 Fluxo Contínuo. 7.20

Assuntos gerais. O Prof Evandro solicitou a inclusão da avaliação de prestação de contas da21

solicitação de auxílio a eventos do Professor Celson Roberto Canto e Silva - segundo bloco.22

Não havendo objeções, o item foi incluído para deliberação e passou-se à discussão dos pontos23

de pauta: 1) Aprovação da Ata 06/2019 (seis de dois mil e dezenove) a ata foi compartilhada24

antecipadamente e feitas as devidas correções, portanto a ata foi considerada aprovada pelos25

presentes. 2) Apreciação sobre proposta de criação de novo grupo de pesquisa. Professor26

Evandro colocou que a professora Liliane Madruga Prestes e o técnico em laboratório André27

Morando enviaram à DPPI a solicitação de criação do grupo de pesquisa intitulado:28
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“Caleidoscópio: interseccionando estudos sobre educação, gênero, raça/etnia, classe, geração29

e mundo do trabalho”. Explicou que a criação de grupo de pesquisa está regulamentada na30

Instrução Normativa 06/2014 (seis de dois mil e catorze) que prevê que o diretor de pesquisa31

encaminhe a CAGPPI para aprovação e posterior encaminhamento à Pró- reitoria de Pesquisa,32

Pós- graduação e Inovação. Na análise da comissão é importante considerar a justificativa, as33

linhas de pesquisa, a titulação dos líderes do grupo, a atuação do grupo, entre outros aspectos.34

Muitos grupos de pesquisa são criados, mas não tem atuação expressiva. Professor Evandro35

sugeriu à professora Liliane a possibilidade de aglutinar algumas linhas de pesquisa. No36

momento da deliberação a professora Liliane retirou-se da reunião. A comissão aprovou a37

solicitação. 3) Informe sobre bolsista da Professora Alessandra Nejar Bruno. Professor38

Evandro explicou que a professora submeteu cinco projetos de pesquisa no Edital 77/201839

(setenta e sete de dois mil e dezoito). Na seleção do bolsista para o projeto “Pesquisa in vitro do40

potencial antineoplásico do óleo essencial de Psidium salutare em células de câncer cervical41

humano”, houve uma inconsistência verificada entre o resultado final de seleção de bolsistas e42

os critérios estabelecidos no edital correspondente (Edital 16/2019, dezesseis de dois mil e43

dezenove), pois o candidato selecionado Adriel Henrique Kidrycki Lopes, possui matrícula em44

curso diferente daquele constante nos critérios. Tão logo a DPPI tomou conhecimento da45

situação, contatou a professora, em e-mail enviado no dia 20 (vinte) de maio. Em resposta, a46

professora informou a ciência do fato e chamaria o candidato suplente Matheus Henrique Ávila47

que já estava atuando no projeto como discente voluntário. A professora questionou se o48

bolsista Adriel poderia receber o valor da bolsa pelos dias que colaborou no projeto. A DPPI49

encaminhou o questionamento ao Diretor de Administração e ao auditor do Campus. O Diretor50

de Administração sugeriu que a Cagppi deliberasse sobre a questão, visto julgar que se51

enquadra num caso omisso. Após longa discussão, definiu-se por julgar duas propostas52

levantadas. O estudante Adriel receberia o valor da bolsa pelos dias que atuou no projeto e o53

Matheus a partir do dia que foi constatada a inconsistência. A segunda proposta é de que o54

somente o estudante Matheus receba o valor, a partir da data da inconsistência. Seguiu-se para55

votação e a proposta dois teve três votos e a proposta um teve cinco votos. Sendo assim, ficou56

deliberado que o resultado final publicado seja retificado e que Adriel Henrique Kidrycki Lopes57

receberá pelas atividades realizadas no período de 02 (dois) de maio à 22 (vinte e dois) de maio,58
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sendo desligado nesta data e o segundo colocado, Matheus Henrique Ávila, irá ocupar esta59

vaga a partir do dia 23 (vinte e três) de maio de dois mil e dezenove. A Comissão refletiu sobre60

o erro ocorrido, recomendando para que haja mais rigor na análise dos documentos61

apresentados. Sugeriu ainda, orientar sobre essa possibilidade aos futuros coordenadores que62

enviarem seus critérios de seleção de bolsistas nos futuros editais de bolsistas. 4) Informe63

sobre a análise ad referendum do processo de solicitação de afastamento para64

qualificação do professor Luiz Felipe Velho. O professor Evandro explicou que o professor65

Luiz Felipe Velho inscreveu-se no edital de afastamento para qualificação, para cursar o Pós-66

doutorado no programa de Pós-graduação da Geociências na UFRGS, previsto para iniciar em67

01 (primeiro) de junho deste ano. O projeto submetido no Sigproj “Aplicações de sensoriamento68

remoto e geoprocessamento na interpretação de ambientes da Antártica Ocidental e da69

Antártica Marítima”, foi avaliado ad referendum pelo professor Evandro, pois o Edital solicita a70

apresentação de um parecer da DPPI. Professor Evandro colocou que não encontrou nenhuma71

correção a ser feita e após análise da CAGPPI foi ratificada a aprovação pelo afastamento do72

professor solicitante. Em seguida, passou ao próximo ponto da pauta: 5) Submissão de73

projetos de pesquisa Edital 92/2018 Fluxo contínuo: Os projetos para análise são: da74

professora Josiane Carolina Soares Ramos Procasko “A Gestão Educacional no Contexto das75

Tecnologias Digitais: as Implicações dos processos de inovação na escola”, do estudante do76

Mestrado em Informática na Educação Rodrigo Zanatta “Wiki-Proppi: Contribuições de uma77

ferramenta tecnológica colaborativa na gestão do conhecimento no âmbito da Pró-reitoria de78

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia79

do Rio Grande do Sul”, da servidora técnica administrativa Cristine Stella Thomas “Cultura e80

Identidade como Imagem de Si no Discurso de um Instituto Federal nas Mídias Sociais”, do81

docente Pércio Schimitz “Uma Teoria da Justiça da Responsabilidade: a liberdade entre Rawls82

e Jonas”. Nesta submissão constatou-se que faltou o programa de pós -graduação que está83

vinculado, da docente Deise Friedrich “A Ciência Lexical da Uva e do Vinho: uma proposta de84

glossário da vitivinicultura da campanha gaúcha através da linguística de corpus”, da docente85

Michelle Chagas “Implicações da Cultura da Conexão nos Modos de Brincar Contemporâneos –86

uma perspectiva dos estudos culturais em educação” e do técnico administrativo André87

Morando “As Biopedagogias do Gênero no Ensino de Ciências e Biologia” que também faltou o88
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programa de pós -graduação que está vinculado. A Cagppi solicitou que os dois servidores89

sejam comunicados das correções a serem feitas. 6. Submissão de projetos de pesquisa90

Edital 91/2018 (noventa e um de dois mil e dezoito) Fluxo Contínuo: Com relação aos91

projetos deste edital a CAGPPI faz uma análise mais aprofundada do projeto. Professor92

Evandro já havia feito uma prévia de análise de mérito e apresentou a planilha com os dados e93

observações dos seguintes projetos para complementação e revisão da cagppi: professora94

Aline Ferraz “Grupo de Estudos 'Diversidade e Diferença: os Infernais na Educação Formal'”. O95

projeto da docente Karen Selbach Borges “Laboratório de Estudos Cognitivos Apoiados pela96

Computação (LECC)”. O projeto do professor Danilo Franchini “Avaliação da eficácia do uso de97

múltiplas metodologias de escolha de protetores auditivos em função da atenuação do ruído98

ocupacional submetidos a níveis de pressão sonora com amplitudes insalubres 2019”. O projeto99

do professor Luiz Felipe Velho “Utilização de sistema de informações geográficas na gestão de100

dados ambientais para o monitoramento de trilhas no Parque Natural Morro do Osso”. Várias101

observações foram feitas no tocante à clareza de objetivos, metodologia, cronograma de102

atividades, entre outros aspectos. As sugestões foram registradas no formulário de avaliação a103

ser encaminhado aos coordenadores para realização de ajustes solicitados pela CAGPPI.104

Passou-se ao ponto da pauta: 7. Assuntos Gerais: Foram analisados os documentos relativos105

à prestação de contas da solicitação de auxílio a eventos, segundo bloco, do professor Celson106

Roberto do Canto e Silva que participou de evento no Rio de Janeiro. Após a conferência, a107

prestação de contas foi aprovada. Professor Evandro agradeceu a presença de todos e108

encerrou a reunião. Nada mais havendo a ser tratado, lavrei a presente ata que será assinada109

pelos presentes.110

* A via original assinada está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação111

e Inovação.112


