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

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

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

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

encaminhada, compreendeu os seguintes assuntos: 1. Assinatura da ata do dia 13 de 5 

setembro de 2016; 2. Solicitação de auxílio a eventos de Letícia Zielinski do Canto, Jisette 6 

González Nunez, Luciana Di Diego Vasconcelos e Pricila Munhoz Carneiro; 3. Prestação 7 

de contas de auxílio a eventos de Míria Santanna dos Santos e Iuri Correia Soares; 4. 8 

Apreciação do Projeto de pesquisa intitulado “O sistema semiológico afetivo, a 9 

afetividade e a aprendizagem de LE: relações” de Renata Trindade Severo - Ed. 001/2016; 10 

5. Apreciação de Projeto de Pesquisa intitulado “Gestão de custos no setor público: o 11 

caso das instituições de ensino do Brasil e Portugal” de Renato Pereira Monteiro - Ed. 12 

003/2016; 6. Email da Profª. Júlia Marques Carvalho da Silva; 7. Alteração da data de 13 

Prestação de contas do AIPCT; 8. Assuntos Gerais. A reunião iniciou-se às 14 horas e 10 14 

minutos com as presenças do Presidente da CAGPPI Evandro Manara Miletto, da secretária 15 

Daniela S Rodrigues e dos demais integrantes da comissão: André Peres, Carine Bueira 16 

Loureiro, Diego Hepp, Fernanda Ottonelli Rossato, Filipe Xerxeneski da Silveira, Flávia helena 17 

Conrado Rossato, Letícia Vieira de Jesus, Marcos Dias Mathies, Maria Cláudia Kirsch Bíssigo, 18 

Sônia Beatriz Silveira Alves. O Presidente da CAGPPI, Evandro Manara Miletto abriu o 19 

expediente apresentando proposta de inclusão de algumas pautas. A primeira refere-se ao 20 

afastamento da professora Cristina Simões da Costa da coordenação de seu projeto de 21 

pesquisa em andamento, haja vista ter dado e luz e estar em gozo de sua licença maternidade. 22 

Acrescentou a isto que existem recursos AIPCT não gastos e que considerava prudente um 23 
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parecer da CAGPPI. Ao serem questionados quanto à inclusão de pauta, os membros 24 

concordaram com a mesma. 1. Afastamento da docente Cristina Simões da Costa. Visando 25 

preservar o andamento do projeto, o presidente da CAGPPI sugeriu como encaminhamento que 26 

o colegiado autorizasse a troca de coordenação do projeto, caso houvesse algum colega de 27 

área com disponibilidade em fazê-lo, a fim de evitar um eventual cancelamento do projeto o que 28 

seria desvantajoso para todas as partes envolvidas. Após análise do processo referente ao 29 

projeto da professora Cristina, a comissão em conjunto concordou que a opção mais razoável 30 

seria encontrar alguém que pudesse substituí-la na coordenação de projeto a fim de evitar a 31 

devolução dos recursos já solicitados. Caso contrário, seria feito o cancelamento do projeto. 32 

Encaminhamento: Aprovada a autorização de troca de coordenação de projeto, caso haja 33 

um docente com disponibilidade de assumir o projeto. 2. Assinatura da ata 09/2016. O 34 

presidente da CAGPPI aproveita o ensejo para informar sobre o novo repositório de 35 

documentos ATOM instalado no campus. Falou que isto facilitará muito para localizar 36 

documentos institucionais e que as atas da CAGPPI foram as primeiras a serem 37 

disponibilizadas lá. Encaminhamento: Ata aprovada e assinada. 3. Solicitação de auxílio a 38 

eventos de Letícia Zielinski do Canto, Jisette González Nunez, Luciana Di Diego 39 

Vasconcelos e Pricila Munhoz Carneiro. O presidente informou que os processos, bem como 40 

a IN PROPPI 009 /2014, que normatiza a solicitação deste auxílio, foram disponibilizados no 41 

drive. Após isso, a servidora Fernanda Ottonelli dispôs os referidos processos (versões físicas) 42 

e a IN 009/2014 para os membros procederem ao exame e consulta. Esclareceu ainda que é 43 

importante que a CAGPPI leia todas as orientações que regem a comissão, mas que também é 44 

obrigação dos solicitantes saberem a respeito da documentação e se as mesmas atendem ao 45 

disposto na legislação vigente. Destacou que houve duas solicitações enviadas após o prazo e 46 

que foi solicitada justificativa formal para a entrega posterior. Estes dois casos foram 47 

devidamente justificados, logo cabe a CAGPPI que analise se as justificativas são plausíveis.  A 48 

professora Sônia refere que é importante que seja mandada a pauta com um pouco mais de 49 

antecedência para que tenham tempo para fazer uma análise mais cuidadosa. O presidente da 50 

CAGPPI sugeriu que talvez seria interessante a fazer um apontamento formal aos alunos que 51 

não cumpriram o prazo estabelecido nas normas sem justificativa, inclusive para fins 52 

educativos, para que tenham a possibilidade de se corrigirem nos aspectos relacionados a 53 
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responsabilidade e comprometimento. Sabe-se que, eventualmente, alguns eventos demoram 54 

no fornecimento de uma carta de aceite, por exemplo. Este registro poderia auxiliar inclusive na 55 

identificação os de casos reincidentes para análise da Comissão. O presidente da CAGPPI, 56 

Evandro Manara Miletto, aproveita o ensejo e relata à Comissão que o campus, bem como os 57 

demais campi, recebeu um questionamento da PROPPI sobre os recursos para eventos, a 58 

respeito de eventuais sobras ou necessidade de recursos. Relatou que temos R$ 2.160,00 (dois 59 

mil, centos e sessenta reais) para discentes em crédito e que há um pedido da professora Aline 60 

Nichele, referente a segunda solicitação relativa a viagem para a Europa, e que foi concedido o 61 

resíduo de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). Assim, existe a possibilidade de que seja 62 

feito um remanejo entre os campi que eventualmente não utilizaram o total dos seus recursos.  63 

Encaminhamento: Solicitações Aprovadas mediante a justificativa do aluno com ciência 64 

do coordenador do projeto.  4. Prestação de contas de auxílio a eventos de Míria 65 

Santanna dos Santos e Iuri Correia Soares.  A professora Sônia tornou a falar do pouco 66 

tempo que se tem para a análise. Salienta que isso, em razão de auditorias, é determinante, 67 

pois não há tempo para uma análise mais cuidadosa. Assim, sugeriu que se formassem grupos 68 

ou duplas para que os processos previamente distribuídos fossem abalizados, em forma de 69 

escala, com a finalidade de fazer este exame, semelhante ao fluxo adotado pela CPPD. Todos 70 

concordaram com a sugestão, que os processos sejam demandados às duplas de servidores 71 

técnicos e docentes, acompanhado por um aluno, com um prazo a ser definido em cronograma. 72 

Encaminhamento: não houve deliberação. A CAGPPI irá proceder à inspeção conforme 73 

combinado na reunião, ao longo dos dias subsequentes para aprovação na próxima 74 

reunião. 5. Apreciação do Projeto de pesquisa intitulado “O sistema semiológico afetivo, 75 

a afetividade e a aprendizagem de LE: relações” de Renata Trindade Severo - Ed. 76 

001/2016. Encaminhamento: Aprovado 6. Apreciação de Projeto de Pesquisa intitulado 77 

“Gestão de custos no setor público: o caso das instituições de ensino do Brasil e 78 

Portugal” de Renato Pereira Monteiro - Ed. 003/2016. Após análise documental pelos 79 

membros da CAGPPI, algumas observações foram registradas. A professora Carine Loureiro 80 

falou que seria relevante saber se há algum co-orientador no Brasil, pois o orientador do 81 

servidor técnico administrativo Renato Pereira Monteiro esta vinculado a instituições 82 

portuguesas, uma vez que o seu projeto está relacionado a seu trabalho de doutorado. 83 
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Observou-se também que o servidor não está vinculado a grupo de pesquisa no Campus. Após 84 

analisarem o projeto, se o mesmo atende aos critérios estabelecidos na base legal, decidiram 85 

encaminhar a pauta. Encaminhamento: a CAGPPI fará consulta à PROPPI para confirmar 86 

se há necessidade do servidor estar cadastrado a um grupo de pesquisa do IFRS. 7. 87 

Email da Profª. Júlia Marques Carvalho da Silva. Referente à solicitação de auxílio 88 

anterior da aluna Karina Letícia Júlio Pinto cujo processo foi instruído com assinatura de dois 89 

orientadores, a professora Júlia enviou declaração de que houve a troca de orientação, 90 

referente à sua ex-orientanda aluna Karina Letícia Júlio Pinto e fez outras manifestações com 91 

posicionamento desfavorável à concessão do auxílio. O presidente da CAGPPI salientou, 92 

todavia, que o teor da declaração não era o esperado e questiona a Comissão sobre o 93 

procedimento em relação ao relato contido no e-mail da professora. Houve consenso sobre  94 

troca de orientação, fato que não havia ficado claro no processo. O professor André destacou 95 

que, a seu ver, o mérito de como houve a troca e de eventuais circunstâncias não seria 96 

relevante ao processo. Encaminhamento: a solicitação da aluna está de acordo com Edital 97 

nº 049/2016 – Auxílio à apresentação de trabalhos em eventos científicos e de inovação 98 

por servidores do IFRS – Campus Porto Alegre vinculados ao Programa de Pós-99 

Graduação stricto sensu  e atende ao pedido de mérito. Aprovada a solicitação da aluna 100 

Karina Letícia Júlio Pinto. 8. Alteração da data de Prestação de contas do AIPCT. O 101 

Presidente da CAGPPI, Evandro Manara Miletto, informou que já foi enviada a informação por 102 

e-mail para os coordenadores de projetos de pesquisa. Informou que foi postergada da para o 103 

próximo dia 24 (vinte e quatro) de outubro, mas que está trazendo o assunto para a reunião a 104 

fim de deixar os membros a par do prazo para que também reforcem o aviso no contexto de 105 

suas áreas acadêmicas. O servidor Diego Hepp questionou o fluxo da prestação e a servidora 106 

Fernanda esclareceu que assim que os documentos forem recebidos, a CAGPPI irá se reunir 107 

imediatamente após, para análise dos mesmos. 9. Assuntos Gerais. 1. Regimento Interno O 108 

servidor técnico Marcos Mathies informou que esteve trabalhando no Regimento Interno, mas 109 

que o documento ainda necessita de ajustes. 2. Atas da CAGPPI no repositório A servidora 110 

Flávia Conrado comunicou a CAGPPI que as atas da referida comissão já estão disponíveis no 111 

repositório Atom. Informou que no momento, o trabalho de colocar estes documentos no 112 

repositório ainda está sob os seus cuidados, haja vista o correto catalogar e registro de 113 
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palavras-chaves que é algo bem específico da Arquivística. 3. MostraPoa O servidor Diego 114 

Hepp fez um breve relato acerca da realização da 17ª MostraPoa. Informou que o resultado foi 115 

positivo, que o público era bom e a participação dos alunos também. O presidente da CAGPPI 116 

concordou e acrescentou que a repercussão do evento superou as expectativas e que os 117 

números relativos a trabalhos, submissões etc são estimulantes. Cumprimentou a todos os 118 

envolvidos pelo bom trabalho realizado. Nada mais havendo a registrar, eu, Daniela Soares 119 

Rodrigues, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 120 

demais integrantes da CAGPPI.                  .                             121 

 
Daniela Soares Rodrigues - Secretária______________________________________________ 

 

Evandro Manara Miletto – Presidente ______________________________________________ 

 

André Peres__________________________________________________________________ 

 

Andréa Gislaine Del Villar da Cruz ______________AUSENTE__________________________ 

 

Angela Cristina Kravczyk _________________________JUSTIFICOU ___________________  

 
Carine Bueira Loureiro __________________________________________________________ 

 

Daniele Forgiarini da Silva __________________JUSTIFICOU__________________________ 

 

Daniele da Silva Pereira_____________________ JUSTIFICOU_________________________ 

 

Diego Hepp___________________________________________________________________ 

 

Fernanda Ottonelli Rossato ______________________________________________________ 
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Filipe Xerxeneski da Silveira______________________________________________________ 

 

Flávia Helena Conrado Rossato __________________________________________________ 

 

Letícia Vieira de Jesus __________________________________________________________ 

 

Márcia Bünchen _______________________ JUSTIFICOU_____________________________ 

 

Marcos Dias Mathies____________________________________________________________ 

 

Maria Cláudia K. Bissigo ________________________________________________________ 

 

Sônia Beatriz Silveira Alves ______________________________________________________ 


