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ATA Nº 06/2019 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação

(CAGPPI)

Aos trinta (30) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (2019), às catorze (14) horas,1

realizou-se na sala de convenções da torre norte do IFRS Campus Porto Alegre, localizada a2

Rua Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital, a segunda 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: Professoras Sílvia de Castro Bertagnolli, Regina Felisberto,6

Liliane Madruga Prestes, os Técnicos Administrativos Juliana Prediger, Fernanda Ottonelli7

Rossato e os discentes Johnny Silveira, Jian Ortolon e Vilmar Viana. Justificaram as ausências8

Denise Wolff (em férias), Nara Atz (em outra reunião) e Diego Hepp. A reunião iniciou-se com a9

saudação do presidente Professor Evandro Manara Miletto aos presentes. Na abertura do10

expediente, foi lida a pauta desta reunião incluindo 1) Aprovação Atas 01, 02, 03, 04 e 05; 2)11

Avaliação dos Relatórios dos Bolsistas Editais: 77/2017, 78/2017, 79/2017 e 10/2018 -12

informes para registro em ata. 3) Análise dos processos de solicitação de afastamento para13

qualificação e Informe de registro de aprovação ad referendum Prof Pércio Davies Schmitz,14

solicitação de afastamento para capacitação (Unisinos - PPG Filosofia), previsto de 05/2019 a15

04/2023, 4) Assuntos gerais. A reunião iniciou-se com a saudação do presidente Professor16

Evandro Manara Miletto aos presentes. Na abertura do expediente, foi lida a pauta e17

questionado sobre eventuais inclusões. O Prof Evandro solicitou a inclusão da avaliação de18

prestação de contas da solicitação de auxílio a eventos da Profa Clarice Monteiro Scott -19

segundo bloco. Não havendo objeções, o item foi incluído para deliberação e passou-se à20

discussão dos pontos de pauta: 1) Aprovação Atas 01, 02, 03, 04 e 05; Encaminhamento: as21

atas foram revisadas e aprovadas. 2) Avaliação dos Relatórios dos Bolsistas Editais:22

77/2017, 78/2017, 79/2017 e 10/2018. O presidente Informou para fins de registro em ata que23

após os trabalhos de análise e avaliação dos relatórios pelos grupos de trabalho da CAGPPI,24

foram aprovados os seguintes relatórios dos discentes: Edital 77/2017 Patrícia Locatelli Walau,25

Lilian Vas Leirias, Graziele de Sequeira Mendes, Gustavo Luiz Padilha, Adriel Henrique Kidrycki26

Lopes, Carolina Bibiano, Daniel Prado, Dassuen Tzanovitch Datsch, Davi da Cunha Morales,27

Franciellen M. dos Santos, Gabriel Martins Stefani, Gilnei Cardoso de Fraga, Gisele de Campos28
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Pinto, Jian Ortolon Porto, Taís Tamiko Tsuchya, Lucas Zielinski do Canto, Daniele de Souza29

Barbosa Fogaça Reis - Edital 78/2017 Leonardo Dahmer dos Santos orientadora Regina30

Felisberto, Gabriela Camboim orientadora Silvia Bertagnolli, Lucas dos Santos Clementel -31

Edital 79/2017, Arthur Ribeiro Dias e orientador André Peres, Leonardo da Luz Silva e32

Orientadora Silvia Bertagnolli - Edital 10/2018, Bruno Lenz e orientadora Cibele Schwanke. Foi33

reprovado o relatório do Orientador Antônio Marcos Borges Edital 078/2019 (orientador do34

discente Lucas dos Santos Clementel), por inadequação ao modelo, lançamento do projeto e35

produção no curriculum lattes, detalhamento das atividades da equipe. O orientador deverá36

entregar as reformulações em trinta dias a contar do retorno enviado pela DPPI. 3) Análise dos37

processos de solicitação de afastamento para qualificação: foram analisados e aprovados38

os processos dos servidores: Paulo Roberto Sangoi, Fabrícia Py Tortelli Noronha Tissiane39

Schmidt Dolci, Márcia Bundchen, Rodrigo Prestes Machado, Iuri Correa Soares, Carolina40

Gheller Miguens, Sérgio Wesner Viana, Michelle Chagas de Farias, Vera Lúcia Milani Martins,41

Inajara Piedade da Silva, Deise Leite Bittencourt Friedrich, Carlos Eduardo Saraiva Mauer,42

Ricardo Costa da Rosa, Marcos Dias Mathies, André Morando e Juliana Prediger . Sobre o43

processo do Prof Pércio Schmitz afastamento para doutorado (Unisinos - PPG Filosofia),44

previsto de 05/2019 a 04/2023, o presidente relatou que fez a avaliação antecipada - ad45

referendum - tendo em vista o prazo necessário para o andamento do processo e risco de46

prejuízo ao solicitante por conta da demora. Registrou-se que a servidora Juliana Prediger,47

membro da CAGPPI e ao mesmo tempo parte interessada na avaliação por ser autora de um48

dos projetos de afastamento, ausentou-se nesse momento para não configurar conflito de49

interesse, retornando após o encaminhamento e vencimento deste ponto de pauta. 4)50

Avaliação de prestação de contas da solicitação de auxílio a eventos da Profa Clarice51

Monteiro Escott - Edital 086/2018 primeiro bloco. Os documentos foram revisados e a52

prestação de contas considerada aprovada. 5) Assuntos gerais. Foi solicitada a manifestação53

aos presentes para comentários de assuntos gerais. O discente Vilmar apresentou uma54

demanda dos estudantes para um local de descanso dos alunos trabalhadores. O presidente55

explicou que embora não sendo de assunto do âmbito da CAGPPI, encaminharia a demanda a56

outros setores diretivos com maiores possibilidades de influenciar nesse assunto. Não havendo57

outras manifestações, o presidente da comissão comentou sobre os seguintes assuntos: a)58
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Revisão da IN prestação de contas do projetos indissociáveis: foi informado que está aberto59

para revisão a IN PROPPI, PROEX, PROEN, PROAD que regulamenta a prestação de contas60

dos projetos dos editais indissociáveis. O documento pode ser acessado na nuvem (pasta já61

compartilhada com a CAGPPI) e sugestões podem ser feitas até o dia 08 de maio de 2019. b)62

Oficina de acolhimento dos novos bolsistas e coordenadores, c) Editais temáticos: comentou63

sobre uma ideia de melhor atender ao disposto na lei de criação dos IF no tocante à pesquisa64

aplicada. Nesse sentido será iniciado um movimento de estudo de editais temáticos tentando65

atender em grande parte a alguma demanda da região de Porto Alegre, a ser definida em66

consenso com a comunidade, d) O professor Evandro fez um registro sobre as homologações67

feitas pela comissão nos editais de auxílio a eventos no segundo bloco. Lembrou que alguns68

proponentes preencheram de forma inadequada o campo de edital ao qual a apresentação69

estava vinculada, inserindo o número do novo edital (setenta e sete de dois mil e dezenove)70

cujo início ainda não tinha sido realizado, bem como inserindo o número do próprio edital de71

auxílio eventos, o que não seria o caso. Ressaltou, portanto, a importância de observar o72

correto preenchimento do formulário solicitação de auxílio eventos, neste item, para poder73

assegurar o desenvolvimento correto das atividades de avaliação da CAGPPI, nas futuras74

avaliações. Nada mais havendo a ser tratado, lavrei a presente ata que será assinada pelos75

presentes.76

ADENDO À ATA Nº 06/201977

Para registro em ata e formalização das informações já compartilhadas pela Comissão,78

professor Evandro informou que no dia 04 (quatro) de abril a professora Alessandra Nejar Bruno79

enviou por e-mail, um comunicado à Cagppi informando que selecionará bolsistas voluntários80

para os seguintes projetos de pesquisa: “Óleos essenciais de diferentes espécies nativas do81

gênero Eugenia: composição química e estudo das propriedades antineoplásicas em células82

humanas de câncer de mama” e “Avaliação dos efeitos de óleos essenciais oriundos de83

espécies do gênero Piper em células humanas de câncer cervical”, sendo assim foram84

liberadas duas bolsas Bicet de 16 (dezesseis) horas. No dia 08 (oito) de abril o professor Clúvio85

Buenno Soares Terceiro enviou e-mail ao professor Evandro solicitando a alocação de uma86

bolsa Bicet de 8 (oito) horas para o projeto de pesquisa que coordena “Saberes e Sabores:87
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cooperação e confrontação entre os saberes investidos e os saberes constituídos na Atividade88

de Trabalho”. No dia 09 (nove) de abril o professor Celson Roberto Canto e Silva enviou e-mail89

à Diretoria de Pesquisa Pós- graduação e Inovação, solicitando que fossem alocadas duas90

bolsas de 12 (doze) para cada um de seus projetos: “Elaboração de Trilha Interpretativa Virtual91

para a Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger” e “Estudo de Indicadores sociais para o92

monitoramento do impacto da visitação nas trilhas no Parque Natural Morro do Osso”. A partir93

destas alterações, os seguintes projetos também foram contemplados com bolsas: “Extração de94

ouro e cobre de e-lixo”, coordenado pela professora Regina Felisberto, com bolsa Bicet de 0895

(oito) horas e “O Perfil do aluno do IFRS Campus Porto Alegre”, coordenado pela professora96

Helen Scorsatto Ortiz, com bolsa Bicet de 08 (oito) horas. Os projetos não contemplados com97

bolsa e AIPCT e que portanto foram cancelados neste edital foram: “Aproveitamento integral98

como ferramenta para maior valorização nutricional dos alimentos”, coordenado pela professora99

Cristina Simões da Costa, “Avaliação da eficácia do uso de múltiplas metodologias de escolha100

de protetores auditivos em função da atenuação do ruído ocupacional submetidos a níveis de101

pressão sonora com amplitudes insalubres 2019” coordenado pelo professor Danilo Franchini e102

“Espaços-tempos gerados por cordas cósmicas girantes na gravitação de Brans-Dicke”103

coordenado pelo professor Sérgio Mittmann dos Santos.104

* A via original assinada está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação105

e Inovação.106


