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ATA Nº 01/2020 - Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação 

(CAGPPI)

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

de Convenções do 9º (nono) andar 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 

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

convocada pelo presidente da comissão, Professor Marcelo Mallet Siqueira Campos. Estiveram 5 

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

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

Luzia Wolff e Ana Lúcia Barbieri e os discentes Vilmar Vianna e Luana Daniela da Silva Peres. 8 

A reunião iniciou-se com a saudação de posse na Comissão do presidente Professor Marcelo 9 

Mallet Siqueira Campos aos presentes. Na abertura do expediente, foi lida a pauta: 1. 10 

Avaliação dos relatórios finais de bolsistas Ed. 77/2018 (fomento Interno), Ed. Nº01/2019, 11 

Ed. Nº 085/2018 e Ed. nº091/2018. Com relação a este tema, a CAGPPI aprovou que as 12 

avaliações sejam feitas on line. O prazo para conclusão destas avaliações será 20 (vinte) de 13 

março de 2020 (dois mil e vinte). As avaliações foram distribuídas em 3 grupos e foram 14 

disponibilizadas no Google drive no link compartilhado. Dois coordenadores estão com 15 

pendências, pois os relatórios ainda não foram enviados pelos seus orientandos. A Equipe da 16 

DPPI já solicitou aos docentes Jeferson Funchal e Clúvio Buenno Soares Terceiro a resolução 17 

das pendências, visto que o prazo era 28 (vinte e oito) de fevereiro deste ano. Professor 18 

Jeferson está com pendência também da prestação de contas do AIPCT. 2. Apreciação das 19 

propostas cadastradas no Edital nº 64/2019 Fomento Interno 2020 -2021 após análise de 20 

cada projeto, de acordo com o previsto no edital, foram homologados os seguintes projetos: 21 

“Investigação da atividade antitumoral de novos compostos indólicos e selenoindólicos em 22 

células humanas de carcinoma mamário e uterino” da professora Alessandra Nejar Bruno, 23 

“Perfil, memórias e identidades nas profissões da área de Química/Ciências” da professora 24 

Andréia Modrzejewski Zucolotto, “Avaliação do potencial antineoplásico, antimicrobiano e 25 

antioxidante de compostos híbridos de Dihidropirimidinonas” da professora Giandra Volpato, 26 

“Modelos didáticos em bioquímica a partir da impressão 3D” da professora Karin Tallini, “Da 27 

sexagem fetal ao Chá de Revelação: (re) produção de scripts de gênero e divulgação científica 28 

em sites destinados à gestantes e/ou futuras mães” e “Investigando as potencialidades do 29 

desenho Big Mouth na (re)produção e divulgação de conhecimentos sobre gênero e 30 

sexualidade na puberdade e adolescência” ambos projetos da professora Liliane Madruga 31 

Prestes, “Acessibilidade e Inclusão de Adolescentes com Fibrose Cística no Uso das 32 

Tecnologias de Informação e de Comunicação e na Criação de Game V” da professora 33 

Lizandra Brasil Estabel, “Money manager capitalism e desastres ambientais” do professor 34 

Marcelo Mallet Siqueira Campos, “Laminoteca de Anatomia Vegetal – Conhecendo a flora 35 

nativa do Rio Grande do Sul por dentro” e “Caracterização histológica de espécies bioativas da 36 
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flora nativa do Rio Grande do Sul: Parkinsonia aculeata L.” ambos da professora Márcia 37 

Bundchen, “Jogos Digitais Educacionais Inteligentes” da professora Márcia Hafele Islabão 38 

Franco, “Estudo dos eventos extremos de calor na Região Metropolitana de Porto Alegre -RS” 39 

da professora Dra. Renata Dias Silveira, “O perfil do aluno do IFRS campus Porto Alegre”, da 40 

professora Sabrina Letícia Couto da Silva, “Espaços-tempos gerados por cordas cósmicas 41 

girantes na gravitação de Brans-Dicke” do professor Sérgio Mittmann dos Santos, 42 

“Monitoramento da qualidade da água do Delta do Jacuí, Lago Guaíba: utilização de 43 

equipamentos portáteis e de um sistema de coleta multiparâmetros de baixo custo operacional” 44 

da professora Simone Caterina Kapusta, “Avaliações Físicas, Químicas, Microbiológicas e por 45 

Bioensaios de Exposição Com Vegetais da Água Superficial do Lago Guaíba” da professora 46 

Juliana Schmitt de Nonohay. Não foram homologados os seguintes projetos: “Plataforma Digital 47 

para formação continuada de professores da Educação Básica” da professora Carine Loureiro 48 

Bueira e “Percepção sonora espacial: discutindo os limites e as possibilidades de interação e de 49 

interdependência positiva de pessoas com deficiência visual em sistemas Web síncronos” do 50 

professor Rodrigo Prestes Machado, pois ambos não atendem o disposto no item 6.2 (seis 51 

ponto dois) do Edital IFRS 064/2019 (sessenta e quatro de dois mil e dezenove) e item 3.2 (três 52 

ponto dois) do Edital Complementar 057/2019 (cinquenta e sete de dois mil e dezenove). Após 53 

o prazo para submissão de recursos a Comissão se reunirá extraordinariamente para a 54 

deliberação e posterior homologação final. 3. Aprovação do cronograma das reuniões da 55 

Cagppi para 2020: os presentes aprovaram o cronograma apresentado. As reuniões ocorrerão 56 

mensalmente na última terça-feira de cada mês. 4. Manifestação sobre o Ed. nº 057/2019 da 57 

profª Alessandra Nejar Bruno:  o professor Marcelo leu a manifestação enviada à CAGPPI 58 

pela professora Alessandra. Discutiu- se a questão e a Comissão ressaltou a importância das 59 

pesquisas realizadas pela área de Biotecnologia e especialmente os estudos da professora 60 

Alessandra que desenvolve pesquisas ininterruptamente e de extrema relevância para a 61 

Instituição e para a comunidade em geral, a Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa e 62 

Inovação não desconsiderou a relevância destes estudos, porém em virtude do período de 63 

duros cortes orçamentários, a CAGPPI aprovou o Edital Complementar com algumas alterações 64 

já discutidas e sugeridas pelo COPPI. A CAGPPI deliberou que para o próximo ano seja aberto 65 

um amplo espaço de discussão com todos os interessados em desenvolver pesquisas, 66 

provavelmente no mês de outubro, antes da aprovação do Edital Complementar de Fomento 67 

Interno para o próximo ano e que seja enviada esta resposta à professora. 5. Informe sobre os 68 

resultados das solicitações de auxílio à eventos - 1º bloco: foram homologados as 69 

solicitações de auxílio financeiro para participação em eventos científicos a professora Aline 70 

Grunewald Nichele para participar do INTED2020 - 14th annual International Technology, 71 

Education and Development Conference, em Valença na Espanha e após recurso, do discente 72 

Evandro Damasceno Morais Enebio - Encontro Nacional de Ensino de Biologia em Fortaleza. 73 

Não foi homologado a solicitação da discente Patrícia Pereira Palhano, pois o período do 74 

evento corresponde ao segundo bloco do edital 72/2019 (setenta e dois de dois mil e 75 
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dezenove). 6. Informe sobre substituição de bolsista do projeto de pesquisa - Prof. Clúvio 76 

Terceiro: a bolsista Júlia Rezendes Fabrício da Silva desligou-se da bolsa de iniciação 77 

científica em 31 (trinta e um) de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), a segunda colocada 78 

Juliana Trindade Gonsalves não aceitou assumir a vaga, o terceiro colocado Maurício Meireles 79 

Canabarro assumiu no período de 13 (treze) de janeiro de 2020(dois mil e vinte)  a 28 (vinte e 80 

oito) de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte). Sem mais manifestações e assuntos a serem 81 

discutidos, o professor Marcelo agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião. Nada 82 

mais havendo a registrar, foi lavrada a presente ata, por mim Denise Luzia Wolff, que após lida 83 

e aprovada será assinada por todos os integrantes da CAGPPI presentes na reunião.   84 


