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ATA Nº 10/2017 - CAGPPI

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 1 

horas foi realizada a reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de 2 

Pesquisa e Inovação do na Sala de Reuniões do Campus Porto Alegre do IFRS, 3 

localizado a Rua Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital. A 4 

reunião foi convocada e coordenada pelo presidente da comissão, Professor Evandro 5 

Manara Miletto, estando presentes os seguintes servidores, Professores André Peres, 6 

Márcia Bündchen, Sônia Beatriz Silveira Alves, Fernanda Ottonelli Rossato, Filipe 7 

Xerxeneski da Silveira, Flávia Helena Conrado Rossato e o discente Vilmar Vianna. 8 

Justificou a ausência o Técnico Administrativo Diego Hepp. A reunião iniciou-se com a 9 

saudação do presidente aos presentes, seguida pela leitura da ordem do dia que 10 

compreendeu os seguintes assuntos: 1) Apreciação e assinatura da ata 09/2017 da 11 

reunião de 10/10/2017. 2) AIPCT Prestação de contas; 3) Auxílio a Eventos: prestação 12 

de contas e solicitações; 4) Apreciação de relatórios de projetos de pesquisa: 13 

comunicação da apreciação de relatório de projeto de pesquisa já aprovado online. 5) 14 

Apreciação de solicitações de afastamento para capacitação e 6) Assuntos gerais; Em 15 

seguida, o presidente da CAGPPI abriu o expediente solicitando aos presentes eventual 16 

inclusão de pautas. Não havendo solicitação de inclusão de pauta pelos presentes, 17 

seguiu-se para exposição e apreciação do primeiro ponto, a saber: 1) Apreciação e 18 

assinatura da ata 09/2017. A ata foi lida por todos e considerada aprovado, tendo sido 19 

assinada na sequência. 2) Auxílio Institucional de Incentivo à Produção Científica 20 

e/ou Tecnológica - AIPCT: a) comunicação da apreciação do pedido de alteração das 21 

quantidades dos itens 1 a 15 referente ao Edital PROPPI nº 013/2016 – Fomento 22 

Interno 2017/2018, devido à mudanças nos custos e a adição dos itens 16 a 18 devido 23 

à necessidade do projeto, vinculado ao projeto "Bioinformática aplicada ao estudo das 24 

mutações - Análise do efeito de polimorfismos não sinônimos em genes candidatos de 25 

doenças complexas por meio da predição computacional", de Diego Hepp, por e-mail, 26 
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em 21 de outubro de 2017. Em data posterior, ajustes do valor de R$ 3.595,00 (três mil 27 

e quinhentos e noventa e cinco reais) para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 28 

Encaminhamento: considerando o caráter tempestivo dessa solicitação e prévia 29 

aprovação online, fez-se apenas o registro de sua aprovação para o fim de registro 30 

nesta ata. b) consulta feita pela Prof. Silvia de Castro Bertagnolli para entrega até terça-31 

feira (31/10) do formulário faltando apenas o número de uma nota fiscal (AIPCT) - email 32 

em 24 de outubro de 2017. A Professora Márcia Bündchen opinou não ser competência 33 

da CAGPPI autorizar a prorrogação de prazo de prestação de contas. Foi-lhe 34 

esclarecido que a coordenadora procurou a DPPI a fim de obter orientação sobre a 35 

melhor maneira para execução dos recursos do seu projeto, visto que a liberação 36 

ocorreu muito próxima ao prazo de prestação de contas.  Houve uma interpretação 37 

inicial de se tratar de um caso específico ou omisso e considerou-se também a 38 

preocupação da coordenadora em primar pela execução correta, fazendo consulta, 39 

tendo um prazo excepcionalmente curto para execução. A orientação foi que fizesse o 40 

necessário a execução e argumentasse alguma eventual não conformidade com o 41 

edital. O prazo final acabou sendo prorrogado pela PROPPI, sem prejuízo à referida 42 

prestação de contas. Encaminhamento: considerando o caráter tempestivo dessa 43 

solicitação e prévia aprovação online, fez-se apenas o registro de sua aprovação para o 44 

fim de registro nesta ata. c) solicitação de consideração da situação de execução e 45 

prestação de contas do AIPCT dos coordenadores Diego Hepp e Juliana Nonohay 46 

Edital PROPPI Nº 13/2016 - Fomento Interno 2017/2018;  Análise da situação: o 47 

presidente da CAGPPI enalteceu o crescente nível e a corretude do trabalho realizado 48 

pela comissão, amparado pelo suporte da auditoria interna. Reforçou o papel da 49 

comissão no sentido de fazer com que a pesquisa, sua gestão e seus processos 50 

aconteçam de maneira viável a despeito das difíceis condições financeiras enfrentadas 51 

nos dois últimos anos, dentro, sempre, da legalidade dos atos. Lembrou que essas 52 

dificuldades trouxeram fatos supervenientes na prática da pesquisa que, alheios à 53 
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vontade dos pesquisadores, quase que inviabilizaram alguns projetos, pela difícil 54 

situação de executá-lo e realizar a prestação de contas sem o recurso previsto. Para 55 

tanto, apresentou como forma de constatação as mensagens de solicitação de 56 

alteração de prazo, pelos dois coordenadores em tela no último dia do prazo, 57 

informando tal situação de não recebimento do recurso até aquele momento. Ainda, 58 

apresentou resposta de questionamento feito ao DAP sobre prazos de repasses de 59 

recursos financeiros tardiamente recebidos e depositados aos coordenadores, sendo 60 

que o financeiro chegou no campus em 06/11/2017 e a previsão para estar disponível 61 

na conta dos pesquisadores era 08/11/2017, o que aconteceu e confirmou-se a 62 

inviabilidade de execução do projeto conforme o plano inicial. Isto posto, considerou 63 

tratar-se de um caso omisso e solicitou ao colegiado da CAGPPI a apreciação sobre a 64 

solicitação dos coordenadores, lembrando que o projetos tem vigência até fevereiro de 65 

2018 e que a maior pena prevista é o coordenador ficar com pendência enquanto não 66 

resolver a prestação de contas com a DPPI. A Professora Márcia Bündchen manifestou-67 

se informando ciência dos fatos, ratificando as dificuldades dos colegas de área, 68 

lamentando o contexto atual de repasse de recursos e prejuízos ao desenvolvimento 69 

das pesquisas, mostrando-se sensível à delicada situação.  A Professora Sônia Alves 70 

sugeriu solicitação documental incluindo extrato bancário emitido pela agência com 71 

detalhamento de data de crédito e débitos em conta a fim de subsidiar a decisão e 72 

proteger os coordenadores. Encaminhamento: a CAGPPI acatou a solicitação dos 73 

coordenadores. O Professor André Peres fez uma manifestação final sobre um possível 74 

problema para estes casos de curto prazo de execução do projeto e eventuais atrasos 75 

na prestação de contas, onde uma compra pode ser executada e, dependendo do 76 

prazo de entrega de uma compra pela internet, por exemplo, presta-se conta dessa 77 

compra sem o recebimento físico do produto. Situação que fragiliza o processo e expõe 78 

o coordenador.  d) André Peres, Edital PROPPI 015/2016, projeto POALAB - 79 

Laboratório de Fabricação Digital do IFRS Campus Porto Alegre;  Luzia Kasper, Edital 80 
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PROPPI 015/2016, projeto Estruturação da Incubadora de Empresas de Base 81 

Tecnológica do Campus Porto Alegre; Sílvia de Castro Bertagnolli, Edital PROPPI 82 

014/2016, projeto Ludic-RIO: Rede Interconectada de Objetos Lúdicos e Acessíveis 83 

usando IoT; Diego Hepp, edital PROPPI 013/2016 - Projeto Bioinformática aplicada ao 84 

estudo das mutações - análise do efeito de poliformismos não sinônimos em genes 85 

candidatos de doenças complexas por meio da predição computacional; Juliana Schmitt 86 

de Nonohay, Edital PROPPI 013/2016 - Lago Guaíba: Avaliação de Genotoxicidade e 87 

Variáveis Físicas e Químicas da Água. Encaminhamento geral para todos os projetos: a 88 

CAGPPI deverá fazer a apreciação da prestação de contas até dia 21/11/2017 com 89 

prazo de 10 dias para os coordenadores fazerem eventuais correções ou ajustes. 3) 90 

Em relação ao tema de auxílio a eventos foram apresentadas as seguintes 91 

questões: a) comunicação da apreciação do recurso referente ao indeferimento do seu 92 

pedido de auxílio ao evento em Fortaleza/CE de 08 a 12 de novembro de 2017, 93 

vinculado ao Edital Nº 037/2017 de Denise Luzia Wolff, por e-mail, em 18 de outubro de 94 

2017. Após a ciência de todos e considerando a aprovação prévia, registrou-se em ata 95 

para fins de documentação; b) apreciação do recurso de auxílio a eventos interposto 96 

por Douglas Kellermann, Edital nº 037/2017 - Apoio à apresentação de trabalhos em 97 

eventos científicos e de inovação por discentes do IFRS – Campus Porto Alegre 98 

vinculados ao Programa de Pós-graduação stricto sensu, para Gramado/RS, de 17 a 20 99 

de outubro de 2017; Encaminhamento: tendo em vista o não atendimento tempestivo 100 

dos prazos apresentados no referido edital, a CAGPPI manteve a decisão inicial de não 101 

aprovação do auxílio tendo em vista que o recurso não trouxe elementos suficientes 102 

para mudança de posicionamento. c) cancelamento da solicitação de auxílio a eventos - 103 

 Prof Cláudio Vinícius Silva Farias -  Edital IFRS nº 22/2017, 2º Bloco, servidores 104 

efetivos, em cumprimento ao item 4.8 deste edital, para o evento IX International 105 

Tourism Congress em Leiria, Portugal, de  27/11 a 02/12/2017, com valor solicitado de 106 

R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Encaminhamento: a CAGPPI aprovou a 107 
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solicitação em caráter tempestivo, de maneira online e fez constar em ata para fins de 108 

registro. d) apreciação da interposição de recurso referente a não aprovação da 109 

solicitação de auxílio a eventos da mestranda MPIE Daiane Padula Paz, Edital nº 110 

037/2017 - Discentes Pós, deliberada na reunião da CAGPPI de 10/10/2017 e 111 

registrada na ata CAGPPI 09/2017. Análise do recurso: embora tenha defendido sua 112 

dissertação de mestrado - primeira defesa do MPIE - a solicitante alegou não haver 113 

definição formal sobre a caracterização de vínculo do aluno, na regulamentação vigente 114 

do MPIE. Com base nisso, houve a solicitação de um membro da CAGPPI, via e-mail, 115 

de documento da coordenação ou colegiado do curso versando sobre essa definição. O 116 

presidente da CAGPPI apresentou ata de reunião do colegiado do MPIE onde houve a 117 

efetiva definição de vínculo, posterior ao pedido, estipulada até o envio da versão final 118 

da dissertação à biblioteca, após a inserção catalográfica. Encaminhamento: a CAGPPI 119 

entendeu que os argumentos e documento fornecido amparam à solicitação da 120 

requerente e decidiu por julgar o seu recurso como procedente de acordo com o 121 

documento do colegiado apresentado; Ressalta-se que a CAGPPI observou a data da 122 

defesa e, mesmo passado um período maior que o definido pelo colegiado (a 123 

posteriori), entendeu que contagem do tempo iniciou-se com essa definição, para efeito 124 

deste pedido. A CAGPPI manifestou a necessidade de definição de normativas 125 

institucionais a fim de subsidiar as futuras decisões desta comissão, sobre este tema. 126 

Para tanto, recomenda que seja feito encaminhamento desta demanda à PROPPI.  e) 127 

prestação de contas de auxílio a eventos, Edital nº 036/2017, servidores efetivos de 128 

Evandro Manara Miletto para o Congresso Brasileiro de Informática na Educação em 129 

Recife, Pernambuco, de 29/10 a 02/11/2017, sendo que o valor solicitado e utilizado foi 130 

de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Encaminhamento: em se tratando de parte 131 

interessada, o Professor Evandro ausentou-se do local durante a análise e deliberação. 132 

Após a análise da documentação, a prestação de contas foi considerada aprovada. f) 133 

prestação de contas de auxílio a eventos, Edital nº 037/2017 - Discentes de pós-134 
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graduação stricto sensu de Karina Letícia Julio Pinto para o Congresso Brasileiro de 135 

Informática na Educação em Recife, Pernambuco, de 29 de outubro a 02 de novembro 136 

de 2017. Valor solicitado: R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) e valor utilizado: R$ 137 

1.392,82 (hum mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos). 138 

Encaminhamento: a documentação analisada foi considerada conforme e aprovada.  g) 139 

prestação de Contas de auxílio a eventos de Graciela Farias Bikoski, Edital IFRS Nº 140 

23/2017 para discentes, respectivo ao 2º Bloco, na data de 08/11 a 10/11/2017, para 141 

Rio Grande/RS, sendo que o valor solicitado foi de R$ 800,00 (oitocentos reais) e o 142 

valor utilizado foi de R$ 616,40. h) solicitação de auxílio a eventos de Nilva Michelon, 143 

Edital nº 037/2017, para discentes Pós-graduação, no período de 19/10/2017 a 144 

20/10/2017, para  Gramado/RS, sendo o valor solicitado: R$ 500,00. Encaminhamento: 145 

tendo em vista que não foi atendido apontamento da CAGPPI da última reunião de 146 

vincular o Projeto no SIGProj ao Edital 003/2017, foi concedido prazo até o dia 147 

20/11/2017 para condicionamento da concessão do auxílio. 3) Apreciação de relatório 148 

de projetos de pesquisa: a) comunicação da apreciação de relatório da discente 149 

voluntária Louise Barbosa Palma, vinculada ao projeto Análise Crítica do Conceito de 150 

Alimentação Saudável no Brasil, coordenado por Carolina Gheller Miguens, Edital 151 

003/2017, via email, pelo grupo designado pela CAGPPI, em 23 de outubro de 2017. 152 

Encaminhamento: a comissão manifestou ciência da situação e registrou-se em ata 153 

para fins de controle. 4) Apreciação de solicitação de afastamento para 154 

capacitação: a) doutorado de André Morando, para qualificação de servidores 155 

técnicos-administrativos em educação do campus Porto Alegre do IFRS, conforme o 156 

Edital nº 53, de 03 de outubro de 2017, processo 23368.002306/2017-93; b) doutorado 157 

de Flávia Helena Conrado Rossato, Edital nº 53, de 03 de outubro de 2017 processo 158 

23368.002297/2017-31; c) mestrado de Carolina Kruse Ramos, Edital nº 53, de 03 de 159 

outubro de 2017, processo 23368.002308/2017-82; Encaminhamento: sendo parte 160 

interessada na apreciação e candidata cujo processo estava sendo analisado, a 161 
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servidora e membro da CAGPPI, Flávia Conrado Rossato, ausentou-se no momento da 162 

apreciação e deliberação. A CAGPPI fez apontamentos nos processos e condicionou a 163 

aprovação à regularização dos requisitos não observados, a saber: André Morando, 164 

cadastro do seu projeto no SIGProj e Carolina Kruse Ramos, atualização do Lattes e 165 

cadastro do seu projeto no SIGProj. O projeto de Flávia Rossato foi aprovado sem 166 

apontamentos. 5) Assuntos gerais; a) relato do Segundo Salão de Pesquisa, Extensão 167 

e Ensino do IFRS; o Professor Evandro fez breve relato sobre a última edição do Salão 168 

do IFRS, realizado no Campus Bento em 2017 com bastante alterações no tocante ao 169 

transporte e hospedagem. Pediu para divulgação aos grupos e área sobre atenção na 170 

prestação de contas e ressaltou a importância do evento que conta com avaliadores do 171 

CNPq. O acontecimento desse evento, sendo apresentado por estudantes e com a 172 

presença dos orientadores são condições primordiais para o fornecimento anual das 173 

quotas de bolsa de pesquisa.  b) revisão do Regimento Interno do Campus relativo às 174 

atribuições da CAGPPI. O presidente da CAGPPI pediu colaboração a todos os 175 

presentes para auxílio na revisão das normas atinentes à pesquisa e a CAGPPI, tendo 176 

em vista o momento de revisão, propício à evolução e melhoria normativa das ações de 177 

pesquisa. Findo os comunicados, o presidente agradeceu e cumprimentou a todos os 178 

envolvidos pelo bom trabalho realizado. Nada mais havendo a registrar, lavrei a 179 

presente ata que após lida e aprovada foi assinada por mim e pelos demais integrantes 180 

da CAGPPI.  181 


