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Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 1 

no Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 2 

do Rio Grande do Sul, estiveram presentes para reunião ordinária, na Sala de 3 

Convenções do nono andar, os seguintes integrantes da Comissão de Avaliação e 4 

Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI): André Peres, Angela 5 

Cristina Kravczyk, Daniela Forgiarini da Silva, Daniele da Silva Pereira, Diego 6 

Hepp, Evandro Manara Miletto, Fernanda Ottonelli Rossato, Flavia Helena 7 

Conrado Rossato, Filipe Xerxeneski da Silveira, Glécia dos Santos Labrea, Leticia 8 

Vieira de Jesus, Marcos Dias Mathies, Sônia Beatriz Silveira Alves. Inicialmente, o 9 

Presidente da CAGPPI abre o expediente recepcionando e saudando a todos, 10 

informando sobre faltas justificadas via e-mail das integrantes Carine Bueira 11 

Loureiro e Márcia Bündchen e realiza a leitura da pauta previamente enviada, 12 

contendo os seguintes assuntos: 1) Aprovação da ATA 006/2016, 2) AIPCT: 13 

implementação e contingenciamento orçamentário, 3) Deliberação da prestação 14 

de contas de auxílio a eventos de Márcio Marins e Márcia Amaral Correa de 15 

Moraes, 4) Avaliação de projetos SIGProj – EDITAL PROPPI Nº 003/2016 - 16 

FLUXO CONTÍNUO - PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS POR 17 

SERVIDORES DO IFRS EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 18 

SENSU OU PÓS-DOUTORADO: Marisa Dutra Paz - Título:Influência do Projeto 19 

Prelúdio na constituição da trajetória social dos seus aluno, Rodrigo Prestes 20 

Machado - Título: Percepção para a cooperação estudo de caso em editores de 21 

textos web na perspectiva de usuários cego, Denise Luzia Wolff - Título:Os 22 

sistemas de gerenciamento de dados acadêmicos e sua influência na gestão dos 23 
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processos educacionais, Luiza Ludwing Loder - Título:Arquiteturas do vazio - A 24 

poética entre luz e espaço na arquitetura, Alexandre Vieira - Título:Trajetórias 25 

formativas profissionais em música: um estudo de caso com estudantes do Curso 26 

Técnico em Instrumento Musical do Instituto Federal de Educação, Ciência e 27 

Tecnologia do Ceará – Campus Fortaleza, Sérgio Wesner Viana - Título:Programa 28 

Mulheres Mil: A educação profissional contribuindo para a redução de 29 

desigualdade social e econômica das mulheres e seu resgate social, Regina 30 

Felisberto - Título:Obtenção de material vitrocerâmico a partir da utilização de lodo 31 

galvânico”, 5) Avaliação de projetos SIGProj – EDITAL PROPPI Nº 10/2015 – 32 

FLUXO CONTÍNUO – PROJETO DE PESQUISA VINCULADOS AOS 33 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – MESTRADO 34 

PROFISSIONAL: Lizandra Brasil Estabel - Título: Contribuição para o processo de 35 

aprendizagem sobre as questões étnico-raciais, na perspectiva da população 36 

negra, através da construção de objetos de aprendizagem e Título: A inclusão 37 

digital através da audiodescrição para pessoas com deficiência visual na 38 

educação a distância; 6) Aprovação de Parecer - Edital 18/2015 Bolsa de 39 

Estudo de Andréia Ribeiro Gonçalves Leal, 7) Aprovação de Parecer – 40 

Afastamento para estudo de Antônio Marcos Soares Borges; 8) Aprovação do 41 

Edital de Auxílio à Participação em Eventos – Pós-Graduação; 9) Assuntos 42 

Gerais. Após a leitura, procede à Ordem do Dia, onde o primeiro ponto trata da 1) 43 

aprovação da ata 06, encaminhada previamente por e-mail para revisão e 44 

apontamentos a todos os integrantes da CAGPPI. Após questionamento sobre 45 

eventuais apontamentos ou alterações, não havendo manifestações a ata foi 46 
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considerada aprovada. Sobre o item 2) AIPCT: implementação e 47 

contingenciamento orçamentário, informou o presidente que os projetos foram 48 

aprovados com avaliação “ad hoc” com valor inicial proposto e agora, em função 49 

do contingenciamento orçamentário de 20% amunciado pelo governo federal, terá 50 

como consequência uma distribuição parcial de recursos aos projetos e que, ao 51 

seu término, prestarão contas com valor diferente daquele aprovado inicialmente. 52 

Ressaltou que isso pode ocasionar inconsistências na prestação de contas e 53 

auditorias futuras e o objetivo foi, portanto, além de informativo, o de registro em 54 

ata com a leitura da mensagem recebida da Reitoria por parte da Pró-reitora de 55 

Administração Tatiana Weber e disponibilizada na pasta compartilhada da 56 

CAGPPI (em nuvem) formalizando esse contingenciamento. A professora Sônia 57 

Beatriz Silveira Alves ressalta que, para melhor entendimento, esses projetos são 58 

aprovados mediante esse recurso no entanto não se sabe se o valor 59 

contingenciado virá ou não. O presidente informa da necessidade dos 60 

coordenadores adequarem seus projetos e antes, visando a fase final de  61 

prestação de contas, sugere tirar um extrato da conta para demonstrar o valor 62 

depositado antes de realizar qualquer gasto. Diego Hepp exemplifica citando que 63 

80% de R$ 4.800,00 - limite do AIPCT - corresponde a R$ 3.744,00. O presidente 64 

salienta que do valor descentralizado pela PROPPI de R$ 10.000,00 são 65 

destinados a capital/investimento, sendo o restante para custeio. A profa. Sônia 66 

Beatriz Silveira Alves questiona sobre a possibilidade de remanejo de rubricas 67 

entre capital/ investimento e custeio e se, sobrando algum recurso, é possível 68 

remanejar. Diego Hepp informa que em dois anos não foi realizado o depósito de 69 
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capital  e que havia solicitação à CAGPPI de troca de rubrica visando gastar o 70 

recurso que foi depositado em outro objeto com autorização prévia e posterior 71 

prestação de contas. O presidente responde à prof. Sônia Beatriz Silveira Alves 72 

que os coordenadores dos projetos deverão estar cientes que terão que adequar 73 

seus orçamentos. Na sequência, o presidente dá explicações sobre a 74 

impossibilidade do Banco do Brasil implementar o cartão modalidade BB Pesquisa 75 

por uma restrição do sistema bancário com unidades que possuem o cartão 76 

corporativo vinculado à mesma conta. Informou ainda que já foi encaminhado ao 77 

banco o ofíco - no modelo enviado pelo DAP (contendo dados do coordenador, 78 

CPF e título do projeto) para abertura das contas específicas e que os 79 

coordenadores já podem se direcionar à agência Voluntários da Pátria 80 

(preferencialmente) para abertura da conta. Seguindo no próximo ponto de pauta 81 

3) Deliberação da prestação de contas de auxílio a eventos, foi apresentado 82 

ao colegiado novamente os processos físicos solicitados para pós-graduação 83 

stricto sensu, enviados anteriormente por e-mail em formato digital, de autoria da 84 

profa. Márcia Amaral Correa de Moraes e do aluno Márcio Marins. O presidente 85 

fez uma consideração de que esse edital ainda não foi publicado e que, mesmo 86 

tendo sido apreciado em envio anterior por e-mail deverá ser aprovado nesta 87 

seção. Complementou com orientação recebida da PROPPI para basear-se nas 88 

INs 08 e 09 PROPPI - discentes e servidores para o caso específico do mestrado, 89 

para solicitar auxílio e prestar contas, tendo em vista não haver Instrução 90 

Normativa específica para o stricto sensu. Neste momento, é solicitada a presença 91 

do Diretor de Administração e Planejamento, o prof. Fabrício Sobrosa Affeldt - 92 
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(Diretor do DAP) que recebe as boas-vindas e informa que apresentou as 93 

considerações a respeito do e-mail recebido da PROAD sobre AIPCT para deixar 94 

a comissão a par da situação e também sobre o contingenciamento orçamentário. 95 

Pediu que fossem registrados em ata para futura prestação de contas e o limite de 96 

R$ 10.000,00 no total do capital e também a respeito da abertura de contas da 97 

AIPCT que encaminharam no dia anterior e reforça que os coordenadores já 98 

poderão abrir as suas contas no banco. Fabrício diz que pode ser qualquer 99 

agência do Banco do Brasil, entretanto recomenda a agência Voluntários da Pátria 100 

que já possui conhecimento do funcionamento pois trabalhou nesse segmento no 101 

ano passado. A respeito do contingenciamento Fabrício Sobrosa Affeldt  diz que 102 

inicialmente foram 78,05% das despesas de capital, atualizado para 80%. E 103 

inicialmente eles contingenciaram 60% em despesa de capital, ou seja quem 104 

solicitou investimento/aquisição de equipamentos nos campus do IFRS 105 

receberiam só 40%. O campus Porto Alegre só havia solicitado R$ 10.000,00 para 106 

efetivos gastos dos projetos e não teve mais nenhuma solicitação de investimento 107 

em outras áreas para o orçamento de 2016. A Reitoria descentralizou os R$ 108 

10.000,00 e até o momento não obtivemos retorno se irão liberar os 20% do 109 

restante do custeio e nem os 60% de capital / investimento. No orçamento do 110 

plano de ação se define os montantes que serão gastos no próximo ano com as 111 

rubricas dividas em custeio e capital/investimento e para 2017 está sendo 112 

elaborado o plano de ação e sugere que seria interessante que já fosse inclusa 113 

uma previsão. Dando sequência à pauta, no item 4) Avaliação de projetos 114 

SIGProj – Edital PROPPI Nº 003/2016 - FLUXO CONTÍNUO - PROJETOS DE 115 
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PESQUISA DESENVOLVIDOS POR SERVIDORES DO IFRS EM PROGRAMAS 116 

DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU OU PÓS-DOUTORADO, o presidente 117 

questiona se há algum apontamento ou consideração sobre os projetos enviados 118 

previamente via e-mail de autoria dos servidores Rodrigo Prestes Machado, 119 

Marisa Dutra Paz, Denise Luzia Wolff, Luiza Ludwing Loder, Alexandre Vieira, 120 

Sérgio Wesner Viana e Regina Felisberto. Não havendo apontamentos e 121 

considerações, foram os projetos considerados aprovados  e 5) Avaliação de 122 

projetos SIGProj – Edital PROPPI Nº 10/2015 – FLUXO CONTÍNUO – 123 

PROJETO DE PESQUISA VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE PÓS-124 

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – MESTRADO PROFISSIONAL: o presidente 125 

questiona se há algum apontamento ou consideração sobre os dois projetos 126 

enviados previamente via e-mail coordenados por Lizandra Brasil Estabel, listados 127 

na abertura da ordem do dia. Não havendo apontamentos e considerações em 128 

contrário, os projetos foram considerados aprovados  6) Parecer - Edital 18/2015 129 

Bolsa de Estudo de Andréia Ribeiro Gonçalves Leal. Após revisão do processo, 130 

enviado anteriormente de forma digitalizada e não havendo manifestações em 131 

contrário, considerou-se aprovada a solicitação, seguindo-se para o próximo ponto 132 

de pauta:  7) Parecer – Afastamento para estudo – Antônio Marcos Soares 133 

Borges foi realizada análise e apreciação via e-mail encaminhado pela DPPI em 134 

23 de junho de 2016 aos integrantes da CAGPPI. Fernanda Ottonelli Rossato 135 

lembrou das manifestações de aprovação enviadas em resposta por e-mail. Não 136 

havendo manifestações contrárias, considerou-se aprovado os projeto, seguindo-137 

se para o próximo ponto de pauta 8) Aprovação do Edital de Auxílio a 138 
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participação em Eventos –  Pós-Graduação stricto sensu: baseado na IN 139 

PROPPI Nº 008, de 20 de novembro de 2014; IN PROPPI Nº 009 de 20 de 140 

novembro de 2014 por orientação da PROPPI-IFRS. O presidente Evandro 141 

Manara Miletto diz que o edital tem como base as duas Instruções Normativas 142 

mencionadas realizando adaptações simples que direcionam para docentes e 143 

discentes da pós-graduação stricto sensu. A prof. Sônia Beatriz Silveira Alves 144 

questiona o presidente a respeito dos valores para eventos. O presidente informa 145 

a deliberação anterior do colegiado da CAGPPI definindo 50% do pagamento dos 146 

valores previstos na IN, dividindo-os em 2 semestres, fazendo uso desse suporte 147 

normativo a fim de melhor socializar os recursos. Após análise do documento o 148 

edital foi considerado aprovado, passando-se ao último ponto de pauta. 9) 149 

Assuntos Gerais: o presidente solicita inscrições para manifestações.  Marcos 150 

Mathies questiona sobre o andamento do convênio com o gabinete INOVAPOA. 151 

Evandro responde dizendo que terá adesão também da Secretaria Municipal de 152 

Administração - SMA e está em análise, prestes a ser assinado, ocasião em que 153 

será formalizado com algum evento. O presidente informa há uma ótima 154 

oportunidade para o campus se beneficiar de um grande edital FINEP 155 

encaminhado pelo prof. Anderson Ricardo Yanzer Cabral da PROPPI, envolvendo 156 

possibilidades de aquisição de equipamentos e montagem de laboratórios visando 157 

a consolidação do sistema nacional de CT&I. O campus poderá submeter um 158 

projeto de até R$ 1.000.000,00, através da chamada pública  MCTI/FINEP/ 159 

FNDCT - ação transversal - apoio institucional 03/2016 - de modo a prover 160 

condições mínimas para o desenvolvimento de atividades estratégicas de 161 
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pesquisa científica e tecnológica no país. Por ser fluxo contínuo, pode ser enviado 162 

até o dia dez de cada mês até 30/12/2016, prazo de execução 24 meses. Solicita 163 

a todos os representantes das áreas o auxílio na divulgação no sentido de que 164 

repassem a informação para levantamento de interessados e que haverá um 165 

segundo momento para articulação de uma possível proposta conjunta. Não 166 

havendo mais assuntos a tratar, lavro a presente ata, assinada por mim e pelos 167 

demais integrantes da CAGPPI.  168 

* A via original assinada encontra-se arquivada na Diretoria de Pesquisa, Pós-169 

graduação e Inovação, disponível para consulta. 170 


