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Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala 1 

de convenções do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência e 2 

Tecnologia do Rio Grande do Sul, sito a Rua Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico 3 

desta capital, foi realizada a nona reunião da CAGPPI do ano de 2016, cuja pauta previamente 4 

encaminhada, compreendeu os seguintes assuntos: 1. Aprovação da ata do dia 16 de agosto 5 

de 2016; 2. Solicitação de alteração da modalidade de bolsa BICET para BICTES da 6 

professora Carine Loureiro; 3. Pedidos de auxílio para apresentação em eventos 7 

 requeridos  pelas professoras Karina Letícia Júlio Pinto e Aline Grunewald Nichele; 4. 8 

Avaliação de projeto submetidos ao Edital 001/2016 de Fluxo Contínuo - Duilio Castro 9 

Miles e Cibele Schwanke; 5. Avaliação de Relatórios - substituição de bolsista: Caroline 10 

Birnfeldt  e Verônica Granvilla; 6. Alteração dos itens AIPCT - Diego Hepp; 7. Alteração de 11 

rubrica Márcia Bündchen e Giandra Volpato; 8. Proposta de Novo Fluxo de Cadastro de 12 

Projetos; 9. Avaliadores SICT; 10. Assuntos Gerais. A reunião iniciou-se às 14 horas e 10 13 

minutos com as presenças do Presidente da CAGPPI Evandro Manara Miletto, da secretária 14 

Daniela S Rodrigues e dos demais integrantes da comissão: André Peres, Angela Cristina 15 

Kravczyk, Carine Bueira Loureiro, Daniele da Silva Pereira, Diego Hepp, Fernanda Ottonelli 16 

Rossato, Filipe Xerxeneski da Silveira, Letícia Vieira de Jesus, Márcia Bündchen, Marcos Dias 17 

Mathies, Sônia Beatriz Silveira Alves. O Presidente da CAGPPI abriu o expediente 18 

apresentando a secretária Daniela Rodrigues e a professora Carolina Gheller Miguens, que 19 

provavelmente será representante da área da Química e Tecnologia de Alimentos. Informou 20 

que houve pedidos de inclusão de novas pautas. Relatou que inicialmente tinha o pedido de 21 

alteração de itens AIPCT de Diego Hepp, entretanto posteriormente, foram recebidas outras 22 

duas solicitações feitas pelos professores Danilo Franchini e Cristina Simões da Costa. Assim 23 
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as mesmas foram incluídas na ordem do dia. Em seguida passou para o primeiro item da pauta: 24 

1. Aprovação da ata do dia 16 de agosto de 2016. Encaminhamento: Aprovada a Ata 25 

08/2016 com destaques. 2. Solicitação de alteração da modalidade de bolsa BICET para 26 

BICTES da professora Carine Loureiro. A professora Carine Loureiro esclareceu que lhe 27 

foram concedidas duas bolsas referentes a ensino técnico e que solicita agora, alteração da 28 

modalidade de uma delas, haja vista a finalização de seu projeto e que um aluno de nível 29 

superior poderia ter melhor aproveitamento. Salientou que as bolsas têm os mesmos valores. 30 

Em seguida a servidora Fernanda Ottonelli aclarou outras questões para os demais integrantes 31 

da CAGPPI, referentes a esta pauta. Encaminhamento: Aprovada a solicitação. 3. Pedidos 32 

de auxílio para apresentação em eventos aluna Karina Letícia Júlio Pinto e a professora 33 

Aline Grunewald Nichele. A servidora Fernanda Ottonelli participou que a discente Karina 34 

solicitou auxílio para participar de do V Congresso Brasileiro de Informática na Educação, em 35 

Uberlândia/MG e a professora Aline Nichele, para custas relativas a viagem para Espanha. 36 

Relatou, quanto ao pedido da docente, que conforme a IN PROPPI 008/2014 e o Edital nº 37 

033/2016 que em ambos documentos não há nada que possa impedir que a solicitação seja 38 

concedida mais de uma vez para o mesmo servidor. O Presidente da CAGPPI salientou, 39 

contudo, que futuramente o edital poderá ser redigido de modo a prever melhor a questão da 40 

divisão de concessões deste auxílio. A servidora Fernanda salientou que os bolsistas têm 41 

conhecimento que os auxílios somente se destinam àqueles que têm projetos devidamente 42 

cadastrados. Ainda sobre o projeto da aluna Karina Letícia Júlio Pinto, a professora Carine 43 

Loureiro chamou a atenção que consta no expediente que a discente seria orientanda da 44 

professora Julia Marques, mas que em verdade a mesma está sob orientação da professora 45 

Josiane Carolina Soares Ramos. Encaminhamento: 1. Aprovadas a solicitação da 46 

professora Aline Nichele, no valor remanescente de até R$ 460,00 (quatrocentos e 47 

sessenta reais). 2. Aprovada a solicitação da discente Karina Letícia, no valor de até R$ 48 

1.000,00 (um mil reais) desde que a orientadora Julia Marques manifeste sua ciência da 49 

participação da discente no trabalho. 4. Avaliação de projeto submetidos ao Edital 50 

001/2016 de Fluxo Contínuo - Duilio Castro Miles e Cibele Schwanke. Referente aos 51 

projetos Estratégia de Desenvolvimento do Turismo: Comparativo Montevideu/Uruguai-Porto 52 

Alegre/RS/Brasil de Duilio Castro Miles e O uso de tecnologias assistivas para viabilizar a 53 
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acessibilidade na UCN Parque Natural Morro do Osso de Cibele Schwanke, a servidora 54 

Fernanda Ottonelli relatou que eles estão cadastrados no SIGProj e que os docentes participam 55 

de grupo de pesquisa no IFRS. O Presidente da CAGPPI salientou a importância de se ter a 56 

prestação de contas dos projetos, para que este tipo de pendência não ocasione problemas 57 

futuros em relação ao pleito de futuros editais. Informou também que a DPPI está com uma 58 

relação de projetos para checagem no SIGProj. Encaminhamento: Aprovado. 5. Avaliação 59 

de Relatórios - substituição de bolsista: Caroline Birnfeldt e Verônica Granvilla. A 60 

servidora Fernanda Ottonelli esclareceu que se tratam das bolsistas da professora Carine 61 

Loureiro e do professor Lúcio Olimpio Vieira, na ordem. Relatou que o relatório já está sendo 62 

preenchido, mas que é importante finalizar. Acrescentou que os bolsistas já estão incluídos no 63 

grupo de pesquisa e que, devido à troca, é necessário que eles entreguem parecer das 64 

atividades desenvolvidas. Falou ainda que devido a trocas constantes de bolsista foi pensada a 65 

possibilidade de criação de um banco de avaliadores com a finalidade de otimizar estas 66 

questões. Encaminhamento: composição de banco de avaliadores de projetos a ser 67 

informado por meio eletrônico. 6. Alteração dos itens AIPCT  - Diego Hepp. 7. Alteração 68 

de rubrica Márcia Bündchen e Giandra Volpato. A servidora Fernanda Ottonelli esclarece 69 

que houve a solicitação da professora Márcia, a qual foi aprovada por meio de correio 70 

eletrônico. Já a solicitação da professora Giandra, a deliberação foi dada nesta reunião. A 71 

professora Márcia Bündchen falou que para os pesquisadores, a generalização de itens 72 

previstos no início do projeto, traz alguns transtornos na etapa final do mesmo, pois dificulta 73 

para que os pesquisadores gastem o restante dos recursos disponíveis. A professora Márcia 74 

sustentou não ver maiores problemas quando as alterações forem mínimas, em relação a 75 

quantidades dos materiais.  A professora Carine Loureiro lembrou que o professor Evandro 76 

poderia levar essas demandas para COPPI para que alguns dos detalhes identificados ali, 77 

sejam previstos nos próximos editais. Professora Márcia Bünchen sugere que se faça proposta 78 

de como poderia ser realizada esta avaliação de projetos que não solicitam autorização da 79 

CAGPPI para alteração de produtos adquiridos. Encaminhamento: Aprovadas. 8. Proposta 80 

de Novo Fluxo de Cadastro de Projetos.  O Presidente da CAGPPI, professor Evandro 81 

informa que a nova proposta consiste principalmente em um aumento de prazo, de seis meses 82 

a três anos. Esclareceu que não se trata de um novo fluxo, porém de um novo formato. Logo 83 
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após passaram a análise da nova proposta. A professora Carine Loureiro questionou se os 84 

projetos deveriam ser submetidos novamente ao ano e houve um entendimento que sim. O 85 

servidor Diego Hepp salientou que se conhece o processo de fomento interno e que este é 86 

anual. O processo do CNPq é diferente e os nosso podem concorrer a uma bolsa do IFRS, 87 

porém se os nossos projetos forem para o CNPq o tempo será maior para ajuste. 88 

Complementou que se criaria um tipo de projeto para o CNPq, outro tipo para fomento Interno e 89 

outro tipo para a FAPERGS, pesquisando o mesmo assunto. O Presidente da CAGPPI disse 90 

que é preciso saber mais detalhes quanto a esta nova proposta e se comprometeu em buscar 91 

mais informações sobre o conteúdo. Encaminhamento: apreciação da pauta em nova 92 

reunião da CAGPPI, quando houver maiores detalhes quanto à nova proposta. 9. 93 

Avaliadores SICT. O Presidente comunicou que os membros da CAGPPI foram chamados 94 

para fazer a avaliação do Salão de Pesquisa e Extensão –PROPPI que é composto por SICT, 95 

SEMEX e SEMPT, Seminário de Pós-Graduação, Seminário de Internacionalização, Mostra de 96 

Robótica e Mostra Cultural a ser realizado de 16 a 18 de novembro de 2016, em Bento 97 

Gonçalves. Desta forma, se faz necessária realização do cadastro de membros que tenham a 98 

titulação mínima requerida que é de mestrado. 10. Assuntos Gerais. 1. MostraPoa. O servidor 99 

Diego Hepp fez um breve relato quanto aos preparativos do referido evento. Comunicou que 100 

foram recebidos duzentos e trinta (230) trabalhos, produzidos por alunos de cursos técnicos e 101 

superiores em praticamente iguais quantidades sobre assuntos diversificados. Prosseguiu o 102 

informe relatando que os mesmos já foram encaminhados para comissão organizadora e agora 103 

acabaram de receber as correções necessárias para formatação. O Presidente da CAGPPI, 104 

professor Evandro, informou que já foi confirmada a palestra de abertura do evento e que a de 105 

encerramento aguarda validação. Foi reforçada a importância de buscar apoio da Diretoria de 106 

Ensino para estimular a participação discente no evento e que os professores, na medida do 107 

possível, liberassem e incentivassem os alunos a visitar a Mostra. 2. Última Reunião da 108 

COPPI. O Presidente da CAGPPI relatou que teve a apresentação do professor Anderson que 109 

tratou dos fluxos de convênios e projetos. Salientou a importância de se apropriar dos mesmos, 110 

uma vez que temos buscado fazer parcerias com outras Instituições como alternativa de 111 

captação de recursos. 3. Previsão orçamentária para o ano que vem. Relatou que haverá 112 

cortes severos nos percentuais destinados a auxílios para mestrado e para os editais, inclusive 113 
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o mesmos irá se estender de maneira muito ampla no que tange a investimentos para a 114 

Pesquisa. Nada mais havendo a registrar, eu, Daniela Soares Rodrigues, lavrei a presente ata 115 

que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais integrantes da CAGPPI.  116 

Daniela Soares Rodrigues______________________________________________________ 

 

Evandro Manara Miletto – Presidente _____________________________________________ 

 

André Peres_________________________________________________________________ 

 
Carine Bueira Loureiro __________________________________________________________ 

 

Daniele Forgiarini da Silva __________________JUSTIFICOU__________________________ 

 

Daniele da Silva Pereira_________________________________________________________ 

 

Diego Hepp___________________________________________________________________ 

 

Fernanda Ottonelli Rossato ______________________________________________________ 

 

Filipe Xerxeneski da Silveira______________________________________________________ 

 

Flávia helena Conrado Rossato ________________________ JUSTIFICOU_______________ 

 

Letícia Vieira de Jesus __________________________________________________________ 

 

Márcia Bünchen _______________________________________________________________ 

 

Marcos Dias Mathies____________________________________________________________ 
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Maria Cláudia K. Bissigo ________________________________________________________ 

 

Sônia Beatriz Silveira Alves ______________________________________________________ 


