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ATA Nº 08/2017 - CAGPPI

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas 1 

foi realizada a reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e 2 

Inovação do na Sala de Reuniões do Campus Porto Alegre do IFRS, localizado a Rua 3 

Coronel Vicente, nº 281, no bairro Centro Histórico desta capital. A reunião foi 4 

convocada e coordenada pelo presidente da comissão, Professor Evandro Manara 5 

Miletto, estando presentes os seguintes servidores,  Professores André Peres, Márcia 6 

Bündchen, Sônia Beatriz Silveira Alves, Técnicos Administrativos Fernanda Ottonelli 7 

Rossato, Flávia helena Conrado Rossato, Marcos Dias Mathies e o discente Vilmar 8 

Viann. Justificaram a sua ausência os integrantes Diego Hepp, Filipe Xerxeneski da 9 

Silveira, Maria Cláudia Kirsch Bíssigo - solicitou afastamento e Carine Loureiro - 10 

afastada para Pós-doutorado. A reunião iniciou-se com a saudação do presidente aos 11 

presentes, seguida pela leitura da ordem do dia que compreendeu os seguintes 12 

assuntos: 1) Apreciação sobre prestação de contas e solicitação de Auxílio a Eventos; 13 

2) Apreciação de projetos vinculados a Editais PROPPI; 3) Solicitação de alteração do 14 

AIPCT, de custeio para capital; 4) Apreciação do relatório bolsista/ discente voluntário; 15 

5) Fomento interno, cota remanescente; 6) Participação de docente na CAGPPI; 7) 16 

Apontamentos realizados pela S.A. nº 004/002/AUDIN-POA/2017; 8) Assuntos Gerais.  17 

Em seguida, o presidente da CAGPPI abriu o expediente solicitando aos presentes 18 

eventual inclusão de pautas. Em não havendo solicitação de alteração de pauta, 19 

seguiu-se para exposição e apreciação do primeiro ponto, a saber: 1. Apreciação 20 

sobre prestação de contas e solicitação de Auxílio a Eventos. 1.1) Prestação de 21 

contas do 1º Bloco - Edital IFRS Nº 22/2017 (Servidores): Docente Gabriela Fernanda 22 

Cé Luft, que entre os dias 06 e 11 de agosto de 2017, participou de evento técnico-23 

científico no Rio de Janeiro/RJ, fazendo jus a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Os 24 

documentos foram analisados e considerados aprovados por meio de e-mail 25 

institucional previamente à reunião, sendo apresentado processo físico para verificação 26 
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e confirmação nesta reunião.  1.2) A prestação contas do 1º Bloco - Edital IFRS Nº 27 

22/2017 (Servidores): Docente Magali Lippert da Silva Almeida, que entre os dias 07 e 28 

11 de agosto de 2017, que participou de evento técnico-científico no Rio de Janeiro/RJ, 29 

fazendo jus a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), teve valor referente à hospedagem 30 

questionado pelos membros da CAGPPI, em processo digitalizado e enviado 31 

previamente no e-mail institucional. A servidora esclareceu e justificou os documentos 32 

fornecidos. As justificativas foram apreciadas nesta reunião e o processo foi 33 

considerado  aprovado. 1.3) Prestação de Contas do 1º Bloco - Edital IFRS nº 23/2017 34 

(Discente) - Caroline Birnfeldt, que entre os dias 01 de agosto e 05 de agosto de 2017, 35 

participou de evento técnico-científico em Uberlândia/MG, fazendo jus a R$ 1.600,00 36 

(mil e seiscentos reais) conforme prevê a Instrução Normativa nº 02 de 04 de abril de 37 

2017. Restituiu o valor de R$ 284,59 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e 38 

nove centavos) apresentando toda a documentação que foi julgada conforme. O 39 

processo foi analisado e considerado aprovado. 1.4) Prestação de Contas do 1º Bloco - 40 

Edital IFRS nº 23/2017 (Discente) - Amanda da Silva Neves, que entre os dias 19 e 26 41 

de agosto de 2017, participou de evento técnico-científico no Rio de Janeiro/RJ, 42 

fazendo jus a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) conforme prevê a Instrução 43 

Normativa nº 02 de 04 de abril de 2017; restituindo o valor de R$ 26,23 (vinte seis reais 44 

com vinte três centavos). O processo foi analisado considerado e aprovado. 1.5) 45 

Prestação de Contas do 1º Bloco - Edital IFRS nº 23/2017 (Discente) - Bruno Mendes, 46 

que entre os dias 19 e 26 de agosto de 2017, participou de evento técnico-científico no 47 

Rio de Janeiro/RJ, fazendo jus a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) conforme prevê a 48 

Instrução Normativa nº 02 de 04 de abril de 2017;  restituindo o valor de R$ 45,54 49 

(quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). O processo foi analisado e 50 

considerado e aprovado. 1.6) Solicitação Auxílio a Eventos - Edital nº 37/2017 - 51 

Discentes de Pós-Graduação - Karina Letícia Júlio Pinto, para participar entre os dias 52 

30 de outubro a 02 de novembro de 2017, do evento Congresso Brasileiro de 53 
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Informática na Educação em Recife. A proposta foi analisada considerada com 54 

pendência: a discente deverá substituir e encaminhar o formulário correto e vinculado 55 

ao Edital correspondente e apresentar um novo atestado de matrícula com data do ano 56 

vigente. Após o envio, a CAGPPI fará nova apreciação e o fornecimento de recurso 57 

financeiro fica condicionado a esta aprovação. 2. Apreciação de projetos vinculados 58 

a Editais PROPPI. Tendo como base as atividades e recomendações da Auditoria 59 

Interna na DPPI e a fim de primar pela corretude dos atos administrativos, a DPPI 60 

revisou projetos de pesquisa submetidos, encontrando algumas inconsistências, 61 

apresentadas durante a reunião. Decidiu-se que a CAGPPI fará uma reanálise em 62 

grupos com posterior encaminhamento para correções, dos projetos submetidos ao 63 

Edital PROPPI 003/2017, Fluxo Contínuo, apreciados na reunião do dia  13 de junho 64 

2017 (ata 05/2017 - CAGPPI), “Repositório de Práticas Pedagógicas do IFRS” de 65 

Carine Bueira Loureiro, “Avaliação da eficácia do uso de múltiplas metodologias” de 66 

Danilo Franchini,  “Boas Práticas de CIPA e SIPAT 2017” de Danilo Franchini e 67 

“Pensamento Computacional na escola básica - uma proposta interdisciplinar para 68 

mobilizar o processo de aprendizagem” de André Peres, buscando melhor adequação 69 

às normas vigentes. Será incluída nesta análise o projeto “Análise da evolução da 70 

dívida pública do município de Porto Alegre no período de 2010 a 2016”, da docente 71 

Carla Rosangela Wachholz;  3. Solicitação de alteração do AIPCT, de custeio para 72 

capital. 3.1) Apreciou-se a solicitação de alteração do AIPCT sugerida pela PROPPI 73 

por conta do contingenciamento orçamentário, de custeio para capital, referente ao 74 

Edital PROPPI nº 015/2016 da Professora Luzia Kasper, projeto Estruturação da 75 

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do Campus Porto Alegre; e do Professor 76 

André Peres, projeto PoaLab - Laboratório de Fabricação Digital do IFRS Campus Porto 77 

Alegre. Encaminhamento: A proposta do Professor andré Peres foi aprovada. A 78 

proposta da Professora Luzia gerou dúvida e foi solicitado justificativa que demonstre a 79 

finalidade para a compra das fontes de alimentação, a fim de esclarecer o 80 
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enquadramento, se custeio ou capital, além de uma argumentação referente ao item de 81 

capacitação, sua finalidade e a qual público se destina. Desta forma, foi considerado 82 

com pendência condicionando-se a aprovação à apresentação das justificativas. 3.2) 83 

Apreciou-se também, solicitação de alteração do AIPCT, de custeio para capital, 84 

referente ao  Edital PROPPI nº 014-2016 da Profª  Silvia de Castro Bertagnolli, projeto 85 

Ludic - RIO: Rede Interconectada de Objetos Lúdicos e Acessíveis usando IoT, que, 86 

após análise da CAGPPI, a proposta foi aprovada. 4. Apreciação do relatório 87 

bolsista/ discente voluntário.  o Relatório do bolsista Bryan Nicollas Soares da Costa, 88 

vinculado ao Edital PROPPI 013/2016 - Profª Lizandra Brasil Estabel e o relatório Final 89 

discente voluntária Taylin Vieira Figueira Prof. Celson, vinculado ao Edital PROPPI 008-90 

2016 (FAPERGS), serão apreciados em grupos, em momento posterior, para uma 91 

melhor análise documental. 5. Fomento interno, cota remanescente. Comunicou-se à 92 

comissão que o projeto da Profª Giandra Volpato “Avaliação do potencial antimicrobiano 93 

e antioxidante do extrato aquoso e óleo essencial de folhas de pitanga (Eugenia uniflora 94 

L.)” foi finalizado, desligando-se assim a bolsista Evelyn Kern Almeida – Edital PROPPI 95 

nº 013/2016 - Fomento Interno. Diante da situação, a DPPI chamou a próxima colocada 96 

no Edital, prof. Karin Tallini, modalidade Renovação, projeto “Gestão em Biossegurança 97 

para os Novos Laboratórios de Biotecnologia do IFRS - Campus Porto Alegre 98 

(RENOVAÇÃO)”. Com a finalidade de agilizar o processo e proporcionar que o discente 99 

selecionado inicie sua atividade o mais breve possível, a DPPI já elaborou um novo 100 

edital de Seleção de Bolsistas e deu sua devida publicidade no dia 04 de setembro de 101 

2017. Neste sentido, coube à CAGPPI deliberar sobre as readaptações no Anexo 1 do 102 

Edital, o qual contempla o Plano de Trabalho do Bolsista e o cronograma das atividades 103 

ligadas ao projeto “Gestão em Biossegurança para os Novos Laboratórios de 104 

Biotecnologia do IFRS - Campus Porto Alegre (RENOVAÇÃO)” vinculado ao Edital 105 

PROPPI nº 013/2016 - Fomento Interno da profª Karin Tallini. Encaminhamento: o novo 106 

anexo, foi aprovado pela Comissão. 6. Participação de docente na CAGPPI. Diante 107 
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da solicitação de afastamento da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de 108 

Pesquisa e Inovação – CAGPPI, da docente Maria Cláudia Kirsch Bíssigo e pela 109 

docente Carine Boeira Loureiro, está afastada para estudo de Pós-doutorado, portaria 110 

nº 1197 de 17 de julho de 2017, com vigência de 01 de agosto de 2017 a 31 de julho de 111 

2018, o presidente da comissão alertou sobre a inconsistência da composição atual da 112 

comissão, aumento da demanda das atividades e consequente sobrecarga de trabalho, 113 

a despeito do não cumprimento da composição paritária. Propôs uma medida para 114 

buscar a solução do problema via solicitação oficial ao presidente do CONCAMP visto 115 

que não há previsão de substituição dos membros afastados. A CAGPPI deliberou e 116 

aprovou a redação e envio de memorando do Presidente da Comissão ao Presidente 117 

do CONCAMP explicando a situação e solicitando providências. 7. Apontamentos 118 

realizados pela S.A. nº 004/002/AUDIN-POA/2017; O presidente da Comissão, 119 

informou aos demais membros da CAGPPI sobre os apontamentos realizados pelo 120 

auditor interno da unidade, com a finalidade de que os processos internos e de 121 

avaliação sejam aprimorados e eventuais problemas de avaliação sejam eliminados. 122 

Neste sentido o presidente detalhou as situações e pontos que tem a ver com a) 123 

designação de representantes discentes e servidores sem a titulação mínima de 124 

mestres ou doutores para a composição da Comissão de Avaliação e Gestão de 125 

Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI), justificado por meio do regimento interno 126 

do campus, b) necessidade de manifestação do Setor de TI para a aquisição de bens 127 

de capital da área de Tecnologia da Informação, c) necessidade de observar 128 

orçamentos válidos na prestação de contas, com a especificação da data em que 129 

ocorreu essa consulta, d) ausência da assinatura de testemunhas no Termo de Doação, 130 

e) observação em relação ao custeio de passagens e alimentação à discentes com 131 

recurso diferente daquele específico para auxílio a eventos, f)  observação de alteração 132 

entre itens adquiridos e os itens previstos no formulário original dos projetos aprovados 133 

(alteração de valores, supressão e inclusão de novos itens), sem que fosse preenchido 134 
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o formulário específico para a referida alteração e sem nova apreciação e aprovação 135 

por parte da CAGPPI e g) atenção à eventual manutenção do pagamento de bolsas a 136 

discentes no final dos projetos quando houver possibilidade de perda de vínculo com a 137 

instituição (período de formatura) a despeito da dificuldade e viabilidade de encontrar 138 

novo bolsista com condições de dar seqüência e finalizar experimentos, e; h) 139 

observação dos relatórios referentes aos editais institucionais de pesquisa no prazo 140 

estipulado e regularização das pendências até 60 dias antes da abertura do edital ao 141 

qual foram submetidos projetos para aprovação; 8. Assuntos Gerais. 8.1) Comunicou-142 

se à comissão que a DPPI recebeu a Carta de Aceite, da professora Márcia Bündchen, 143 

vinculado ao Edital IFRS nº 22/2017 - 2º Bloco, a qual receberá auxílio à participação 144 

na II Jornada Ibero-Americana de Pesquisa em Políticas Educacionais; 8.2) Comunicou-145 

se à CAGPPI que Cristina Almeida da Silva foi incluída no Grupo de Pesquisa - 146 

Informática Aplicada, referente à pendência na Solicitação Auxílio a Eventos, Edital nº 147 

37/2017; Findo os comunicados, o presidente agradeceu e cumprimentou a todos os 148 

envolvidos pelo bom trabalho realizado. Nada mais havendo a registrar, a presente ata 149 

foi lavrada, após lida e aprovada, sendo assinada pelos integrantes da CAGPPI. 150 


