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Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 

no campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul, reuniram-se, no Auditório do nono andar, os seguintes integrantes da 

Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI): 

Fernanda Ottonelli Rossato, Márcia Bundchen, Evandro Manara Miletto, Nara Regina 

Atz, Cibele Schwanke e Milene Gehling. Justificaram ausência os seguintes 

integrantes: Diego Hepp, Carla Rosangela Wachholz, Fernanda Missio Mario das 

Neves (afastada para pós-graduação), Lediane Marques. A reunião teve como pauta os 

seguintes assuntos: a) Aprovação da ata 004/2016, b) Apreciação de formulário 

modelo para avaliação dos relatórios finais de Fomento Interno, c) Divisão dos 

relatórios finais do Fomento Interno, para avaliação d) Edital de Auxílio a participação 

em Eventos (anexo); Instrução Normativas PROPPPI Nº 008 e 009 de 20 de novembro 

de 2014, (http:/ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=140&sub=3255) e) Avaliação das 

solicitações de Auxílio a participação de Eventos (anexo);  f) Parecer - Edital 18/2015 

Bolsa de Estudo; g) Avaliação de projetos SIGProj; h) Resposta auditoria.  Em um 

primeiro momento, foi aprovada e assinada a ata 004/2016.  Na sequência, foram 

apreciadas e aprovadas as alterações para adaptação do Formulário Modelo de 

avaliação dos relatórios finais de Fomento Interno. Em relação ao item c) da pauta não 

houve discordância sobre a divisão dos relatório finais do Fomento Interno para 

avaliação; No ponto seguinte da pauta, após deliberação sobre os períodos de 

abrangência dos eventos, foram aprovados os Editais de Auxílio a participação em 

eventos, sendo que o primeiro período abrange eventos realizados e finalizados até 30 
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de julho e o segundo período eventos realizados e finalizados até 30 de novembro. 

Seguindo a pauta, a comissão deliberou sobre o  Auxílio à Apresentação de Trabalhos 

em Eventos Científicos e de Inovação que foram apresentados e solicitados 

anteriormente a publicação do Edital. Respeitando os critérios estabelecidos, a 

Comissão aprovou as seguintes solicitações: Aline Grunewald Nichele, conforme 

Processo (SUAP nº 23368.000144.2016-78), nos dias 04 e 06 de julho de 2016, onde  

montante concedido será de 50% do valor constante na Instrução Normativa PROPPI 

nº 008, de 20 de novembro de 2014 (retificada em 18 de maio de 2015), no entanto 

será solicitado a docente que preencha a declaração constante no Anexo A - Edital de 

Auxilio que será lançado em 18 de Maio de 2016; Marcia Amaral Corrêa de Moraes, 

conforme Processo (SUAP nº 23368.000126.2016-96), nos dias 01 e 02 de junho de 

2016, onde montante concedido será de 50% do valor constante na Instrução 

Normativa PROPPI nº 008, de 20 de novembro de 2014 (retificada em 18 de maio de 

2015), sendo que é solicitado a docente que observe as datas do período declaradas 

na solicitação de auxílio e as data  do período do evento na prestação de contas, 

justificando a diferença entre uma e outra; Márcio da Cunha Marins, conforme 

Processo (SUAP nº 23368.000093.2016-84), nos dias 08 de abril a 10 de abril de 2016, 

onde  montante concedido será de 50% do valor constante na Instrução Normativa 

PROPPI nº 009, de 20 de novembro de 2014 (retificada em 18 de maio de 2015), 

informando que devido a descentralização, não houve tempo hábil para a elaboração 

de IN específica e, para esse caso, foi utilizada por analogia a IN acima citada do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul para a 
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aprovação. Foi sugerido e realizado nesse momento consulta ao auditor para 

esclarecer  sobre a possibilidade de fazer um edital retroativo cuja a autorização seria 

automática. Oportunamente, foi feita uma consulta à Coordenação de Pós-Graduação 

da PROPPI onde o Prof Michelsch João da Silva informou que seria lançado uma nova 

Instrução Normativa destinada a pós-graduação nos mesmos moldes das INs 008 e 

009 / 2014, nos próximos dias, e que para o momento estas poderiam ser usadas para 

embasar a solicitação de auxílio à pós-graduação. No próximo momento deliberou-se 

que em relação aos projetos SIGProj a serem avaliados há necessidade de agendar 

uma reunião extraordinária. No item Resposta da auditoria, o presidente da CAGPPI 

informou que esta comissão recebeu apontamento de auditoria interna, relativo à 

recomendação 2, constante do RA 007/2015. Em resposta, será emitido um 

memorando aos coordenadores envolvidos, ressaltando a necessidade de estarem 

atentos às normas para a prestação de contas, tendo especial atenção ao registro das 

datas de orçamento. Outrossim, solicitou que para as atividades de avaliação de 

projetos de pesquisa doravante realizadas, é mister que os avaliadores da CAGPPI 

redobrem a atenção no sentido de analisar criteriosamente as futuras prestações de 

contas do recurso AIPCT, visando a validade e confiabilidade dos orçamentos 

conforme a legislação vigente. Após considerações, Não havendo mais assuntos a 

tratar, lavro a presente ata, assinada por mim e pelos demais integrantes da CAGPPI. 

 

 

 

  


