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ATA Nº 11/2019 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação

(CAGPPI)

Aos vinte e sete (24) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (2019), realizou-1

se a reunião ordinária da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação2

(CAGPPI), convocada pelo presidente da comissão, Professor Evandro Manara Miletto. A3

reunião presencial ocorreu na Sala de Convenções da Torre Norte do Campus Porto Alegre,4

tendo início às quatorze horas. Estiveram presentes: os docentes Evandro manara Miletto,5

Liliane Madruga Prestes, Silvia de Castro Bertagnolli, Nara Regina Atz, os técnicos6

administrativos Denise Luzia Wolff, Ana Lúcia Barbieri, Diego Hepp e os discentes Vilmar Viana7

e Johnny Bill Brufau Silvera e a técnica da equipe da DPPI Maria Lourdes Parisotto. Justificou a8

ausência a servidora Juliana Prediger. A reunião foi conduzida pelo presidente, professor9

Evandro com a seguinte pauta: 1. Aprovação da ATA nº 10/2019 (dez de dois mil e dezenove),10

a ata foi compartilhada previamente e aprovada. 2. Apreciação do Projeto de Pesquisa Edital11

IFRS Nº 92/2018 (noventa e dois de dois mil e dezoito) - Fluxo Contínuo - Servidores do IFRS12

em Cursos de Pós-graduação da Professora Inajara Piedade da Silva que está em afastamento13

para o doutorado em Portugal. Professor Evandro projetou os documentos para avaliação para14

que todos acompanhassem. Constatou-se que no projeto consta os dados solicitados no edital,15

o currículo lattes está atualizado e consta no grupo de pesquisa como pesquisadora. 3.16

Avaliação de Relatório de Pesquisa de bolsistas discentes; passou-se a análise do relatório17

do discente voluntário Ariel Corrêa Pezzoli - Ed IFRS Nº 05/2018 (cinco de dois mil e dezoito) -18

Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa e Inovação, o relatório do estudante foi aprovado. A19

seguir avaliou-se o relatório do discente Lucas Dall'Alba Bitencourt - Edital IFRS Nº 77-201820

(setenta e sete de dois mil e dezoito) - Fomento Interno. O relatório do estudante foi aprovado. 4.21

Apresentação da minuta do Regimento Interno da CAGPPI. O professor Evandro22

apresentou a minuta do Regimento da Cagppi, colocou que o regimento é regido pelas23

seguintes normativas: Resolução do CONSUP nº 054 (cinquenta e quatro), de 15 (quinze) de24

agosto de 2017(dois mil e dezessete); à Resolução CONSUP nº 058 (cinquenta e oito), de 1525

(quinze) de agosto de 2017(dois mil e dezessete); à Instrução Normativa PROPPI nº 02 (dois),26

de 29 (vinte e nove) de agosto de 2013 (dois mil e treze), à Instrução Normativa PROPPI nº 0327

(três), de 29 (vinte e nove) de agosto de 2013 (dois mil e treze) e à Resolução CONCAMP/POA28
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nº 30 (trinta), de 16 (dezesseis) de julho de 2018 (dois mil e dezoito). A minuta foi lida e teve29

seus principais pontos discutidos. Ficou acordado que o documento ficará à disposição por30

duas semanas, para que todos possam reler e colocar sugestões. Diego questionou se o31

regimento será enviado para aprovação no Concamp na próxima reunião, professor Evandro32

respondeu que o documento será analisado na Comissão de Legislação e Normas do Conselho33

e provavelmente será votado na plenária de novembro do Concamp. 5. Assuntos Gerais:34

Registro da solicitação de desligamento do membro discente Jian Ortolon Porto, por motivo de35

estágio. O discente Vilmar questionou a possibilidade do Campus firmar uma parceria para a36

ocupação e zelo da área próxima à orla do Guaíba. Segundo Vilmar a Prefeitura abriu a37

possibilidade deste convênio. Foi sugerido que converse com os professores ou traga mais38

informações a respeito do tema. Ana colocou que a Prefeitura tem um aplicativo em que é39

possível solicitar o cuidado de praças, parques, etc. Evandro colocou que na Mostrapoa haverá40

a palestra de abertura sobre o Pacto Alegre e esses temas poderão ser abordados. Com41

relação à Mostrapoa, o professor Evandro colocou que estamos na fase de homologação de42

trabalhos e logo será preciso ajuda dos membros da Cagppi, foi solicitado que quem puder43

colaborar será bem-vindo. Diego colocou que foram 200 (duzentos) trabalhos enviados e que44

alguns não foram aceitos ou não realizaram as correções solicitadas. Johnny questionou quem45

faz a avaliação dos trabalhos, Diego respondeu que são membros da comissão organizadora.46

Diego questionou sobre o recurso do AIPCT, Evandro colocou que ainda não há novidades.47

Evandro agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a ser tratado, Denise Luzia Wolff48

lavrei a presente ata que será assinada pelos membros titulares da comissão.49


