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ATA Nº 06/2018 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e

Inovação (CAGPPI)

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, realizou-se na1

sala de Convenções do 9º (nono) andar do Campus Porto Alegre do IFRS, localizada a Rua2

Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital, a sexta reunião da Comissão de3

Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI), convocada pelo presidente da4

comissão, Professor Evandro Manara Miletto. Estiveram presentes os seguintes servidores:5

Professor André Peres, Técnicos Administrativos Fernanda Ottonelli Rossato, Marcos Dias6

Mathies e o discente Vilmar Vianna. Justificaram as ausências: Flavia Rossato (em férias), Filipe7

Xerxeneski e Diego Hepp. A reunião iniciou-se com a saudação do presidente Professor Evandro8

Manara Miletto aos presentes, seguida pela leitura da ordem do dia que compreendeu os9

seguintes assuntos: 1) Aprovação da ata 05/2018 (cinco de dois mil e dezoito), 2) Apreciação de10

solicitação de auxílio a eventos 3. Análise de relatório final de bolsista do Edital 013/201611

Fomento Interno. 4. Apreciação de relatório corrigido de bolsista do Edital nº 014/2016 (catorze12

de dois mil e dezesseis). 5) Assuntos Gerais. Em seguida, o presidente da CAGPPI abriu o13

expediente solicitando aos presentes, eventual inclusão de pauta. Não havendo inclusão, passou-14

se, então, à deliberação dos temas propostos para esta reunião. 1)Aprovação da ata 05/201815

(cinco de dois mil e dezoito): a ata foi enviada antecipadamente e nesta reunião foi lida,16

aprovada e assinada pelos presentes. 2) Apreciação da prestação de contas de auxílio à17

eventos: foram analisados e os documentos comprobatórios de prestação de contas encaminhados18

pela discente do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica Silvia Schiedeck.19

Fernanda Rossato fez o registro de lembrar à mestranda sobre o envio posterior do certificado de20

apresentação, uma vez que no processo consta apenas um atestado. Marcos Dias Mathies também21

sugeriu verificar a possibilidade da mestranda imprimir uma nota fiscal, onde conste o valor dos22

trechos do itinerário para complementação documental do processo, pois foi enviado somente um23

recibo da compra de passagens aéreas com o valor total. O Professor Evandro confirmou que a24

Professora Aline Grunewald Nichelle encaminhou o documento de aceite do artigo submetido na25
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EDULEARN18 (10th annual International Conference on Education and New Learning26

Technologies) a realizar-se de dois a quatro de julho deste ano em Palma de Mallorca (Espanha).27

A professora foi contemplada com auxílio financeiro, através do Edital nº 11/2018 (onze de dois28

mil e dezoito). O documento foi digitalizado e compartilhado com os participantes em data29

anterior a esta reunião. 3. Análise de relatório final de bolsistas do Edital 013/2016 Fomento30

Interno: Professor Evandro explicou que a equipe da DPPI está atualizando os status dos31

projetos no sistema SIGPROJ e por isso, encontramos o projeto “O Uso de Girassol (Helianthus32

Annus) como Potencial Fitorremediador de Áreas Contaminadas com Chumbo” sob a33

coordenação do Professor Dr. Paulo Arthur Konzen Xavier de Mello e Silva que não foi34

contemplado com a cota de bolsa, nem com AIPCT, porém foi desenvolvido, embora35

desvinculado aos editais vigentes na época. Para conclusão adequada do projeto no sistema36

solicitou-se ao professor os relatórios dos dois bolsistas voluntários que participaram do projeto.37

O professor encaminhou um relatório à DPPI no dia 16 (dezesseis) de maio, que foi digitalizado38

no drive e compartilhado com a CAGPPI e apresentado nesta reunião para apreciação. A39

CAGPPI analisou e registrou o seguinte encaminhamento: considerou louvável a iniciativa de40

prosseguimento da pesquisa, com os voluntários, oportunizando-lhes a formação mais ampla41

possível via contato com atividades de pesquisa, bem como a obtenção dos resultados obtidos.42

Entretanto, para fins de registro, auditoria e futura emissão de atestado, solicitou complementação43

documental de páginas do modelo e documentação dos voluntários para controle. Recomendou44

ainda, a atenção aos futuros editais e ao sistema, bem como orientação aos futuros coordenadores45

do fomento interno não contemplados, a fim de evitar situação semelhante. O relatório corrigido46

será apreciado na próxima reunião. 4. Apreciação de relatório corrigido de bolsista do Edital47

nº 014/2016 (catorze de dois mil e dezesseis): Foi apresentado o relatório corrigido do bolsista48

Queizy Sartori Domingues, do projeto � ”Ludic Rio: Rede Interconectada de objetos lúdicos e49

acessíveis usando IoT”, sob orientação da professora Silvia de Castro Bertagnolli, após os50

apontamentos da CAGPPI. O relatório foi analisado e considerado aprovado. 6) Assuntos gerais:51

não havendo manifestações de assuntos gerais. Professor Evandro agradeceu a presença de todos.52
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Nada mais havendo a registrar, eu, Evandro Manara Miletto, lavrei a presente ata que após lida e53

aprovada será assinada por mim e pelos demais integrantes da CAGPPI.54

Aprovada na reunião do dia 12/08/2018.55


