
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Porto Alegre - Av Cel Vicente, 281 - CEP 90030-041 - Porto Alegre, RS. Telefone (51) 3930.6010 

 

ATA Nº 06/2017 - CAGPPI 
 

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas foi realizada a 1 

reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação do Campus 2 

Porto Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. A 3 

reunião foi realizada na Sala duzentos e quatorze do Campus Porto Alegre, localizado na Rua 4 

Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital. A reunião foi convocada e 5 

coordenada pelo presidente da comissão, Professor Evandro Manara Miletto e secretariada 6 

pela servidora Flavia Helena Conrado Rossato.  Estiveram presentes os seguintes servidores, 7 

Carine Bueira Loureiro, Maria Cláudia Kirsch Bíssigo, Técnicos Administrativos Diego Hepp, 8 

Fernanda Ottonelli Rossato, Flavia Helena Conrado Rossato. Justificaram ausência a 9 

Professora Márcia Bündchen e Marcos Dias Mathies. Não justificaram a ausência os 10 

Professores André Peres, Sônia Beatriz Silveira Alves e o Técnico Administrativo Filipe 11 

Xerxeneski da Silveira.  A reunião iniciou-se com a saudação do presidente aos presentes, 12 

seguida pela leitura da ordem do dia que compreendeu os seguintes assuntos: 1. Aprovação da 13 

Ata da reunião de treze de junho de 2017; 2. Apreciação de Edital Complementar - Auxílio a 14 

Eventos - para programa stricto sensu. Em seguida, o presidente da CAGPPI abriu o 15 

expediente solicitando aos presentes eventual inclusão de pautas. De pronto, o presidente 16 

sugeriu incluir dois pontos, a saber: a) aprovação da discente voluntária Carla Zanatelli no 17 

projeto de pesquisa "A flora nativa vai a escola", solicitado pela Profa Márcia Bündchen e b) 18 

análise sobre a renovação do processo de afastamento do Professor Iuri Correa. Todas as 19 

solicitações de inclusão foram aprovadas. Seguiu-se para exposição e apreciação do primeiro 20 

ponto, a saber: 1. Assinatura da ata da reunião anterior do dia 13 de junho de 2017 que, 21 

conferida e assinada pelos presentes, foi considerada aprovada. 2. Apreciação de Edital 22 

Complementar - Auxílio a Eventos - para programa stricto sensu. Inicialmente, o presidente 23 

da CAGPPI explicou tratar-se de recurso extra-orçamentário descentralizado pela PROPPI para 24 

incentivo à publicações científicas do programa, tendo em vista ser um dos principais fatores de 25 

avaliação pela CAPES. O Presidente da CAGPPI propôs inicialmente que o edital aconteça 26 

mediante demanda dos interessados, até o mês de novembro da ocorrência do evento, 27 

mediante apresentação de documento de aceite ou aprovação. Ainda, visando atender uma 28 
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quantidade maior de interessados, sugeriu-se que os limites pagos como auxílio fossem de 50% 29 

do valor estipulado pelas IN PROPPI 01 e 02/2017. As propostas foram aceitas e o edital foi 30 

considerado aprovado. 3. Sobre o primeiro ponto de pauta inserido, solicitando aprovação de 31 

inclusão da discente voluntária Carla Zanatelli no projeto de pesquisa no projeto A Flora 32 

Nativa vai à Escola, A documentação enviada foi analisada à luz da IN 007/2014, tendo sido, a 33 

solicitação, considerada conforme e aprovada. O presidente da CAGPPI lembrou a 34 

coordenadora da necessidade de inserção da discente no grupo de pesquisa, conforme 35 

determina o artigo sétimo deste documento regulador.  4. Em relação ao segundo ponto de 36 

pauta inserido, versando sobre a renovação do processo de afastamento do Prof Iuri 37 

Correa para capacitação, verificou-se a conformidade dos requisitos envolvendo 38 

institucionalização do projeto e pertencimento a grupo de pesquisa, tendo sido considerada 39 

aprovado. Após vencimento dos itens de pauta, o Presidente da CAGPPI solicitou aos 40 

presentes manifestação para assuntos gerais. O Presidente da CAGPPI solicitou aos presentes 41 

que informem aos seus grupos sobre o procedimento de registro no protocolo do Campus Porto 42 

Alegre, quando da abertura de qualquer processo, cuja regulamentação será em breve 43 

anunciada pela DDI. Findo os comunicados, o presidente agradeceu e cumprimentou a todos os 44 

envolvidos pelo bom trabalho realizado. Nada mais havendo a registrar, eu, Flávia Helena 45 

Conrado Rossato, lavrei a presente ata que após lida e aprovada foi assinada por mim e pelos 46 

demais integrantes da CAGPPI presentes na sessão. 47 

* A via original, assinada está disponível para consulta na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. 48 


