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ATA 03/2020 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI) 

 

Aos três dias do mês de abril de 2020, às 14 horas, aconteceu uma reunião da CAGPPI, realizada via WEB 1 

CONFERÊNCIA, em função do trabalho remoto (IN nº 01/2020, que regulamenta 2 

o trabalho remoto para realização das atividades no âmbito do IFRS durante a pandemia 3 

causada pelo COVID-19.) Participaram do encontro: Hernanda Tonini, Marcus André Kurtz Almança, 4 

Raquel Fronza Scotton, Raquel Bondam Lima, Larissa Moro Goulart, Paula Bianchet,  Alexandre Gomes 5 

Ribeiro,  Jader da Silva Netto, Odila Bondam Carlotto sob a presidência da Prof. Luciana Pereira Bernd, para 6 

tratar das seguintes pautas: 1 – Recursos Edital IFRS nº 74/2019 vinculado ao Edital 64/2019 – Fomento 7 

Interno: foi apresentado o recurso do Projeto “Avaliação de desempenho em vitivinicultura sustentável 8 

utilizando de ferramentas de gestão”, a justificava encaminhada pela Coordenadora Shana Sabbado Flores 9 

foi “Solicito reconsideração da classificação do projeto. Verifiquei que o projeto ficou empatado com o 10 

proposto pelo Prof Leonardo Cury, sendo desempatado pelo critério de antiguidade na instituição. Gostaria 11 

que fosse reconsiderada a posição do projeto, pois, seguindo o critério de antiguidade, tive ingresso no IFRS 12 

em data anterior. Minha data de posse e efetivo exercício foi em 21 de junho de 2010.” Após leitura, foi 13 

verificado pela Comissão que a data de posse e efetivo exercício do Professor Leonardo Cury foi em 13 de 14 

fevereiro de 2013, portanto o recurso foi considerado HOMOLOGADO. 2. Edital IFRS nº 75/2019 – Fluxo 15 

contínuo – Projetos de Pesquisa e/ou Inovação Desenvolvidos por Servidores do IFRS em Cursos de 16 

Pós-Graduação Lato Sensu, Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado:  os 17 

seguintes projetos de pesquisa foram apresentados à Comissão como submetidos no SigProj:  2.1 Projeto 18 

“Vinícolas Coloniais: possibilidades para a preservação da Paisagem do Vinhedo Tradicional da Serra 19 

Gaúcha” da Professora Soeni Bellé. 2.2 Projeto “Formação de professores de língua inglesa a partir do 20 

programa PDPI (capes-fulbright): uso de metodologias ativas e tics nas salas de aula da rede pública federal” 21 

da Professora Elisa Seerig. 2.3 Projeto “Alcaloides Indólicos: extração, análise, síntese, e atividade 22 

antitumoral” da Técnica Pauline Fagundes Rosales. 2.4 Projeto “A Convivência com o Outro e a Inclusão no 23 

Ambiente Escolar: Contribuições de um Role-Playing Game” do Professor Rafael Ramires Jaques. 2.5 Projeto 24 

“Eficácia de derivados da 8-hidroxiquinolina no controle de fungos associados a doenças de tronco de videira” 25 

da Professora Luciana Moreira de Souza. 2.6 Projeto “A interação da criança surda no contexto da Educação 26 

Infantil em uma instituição da rede regular de ensino: um estudo de caso na perspectiva da educação 27 

inclusiva” da Professora Fabiane Lima Cigognini. 2.7 Projeto “Dos barracões ao SPA do vinho: o 28 

desenvolvimento do setor hoteleiro vinculado a fatores históricos, econômicos e ao enoturismo” do Professor 29 

Carlos Henrique Monschau Funck. 2.8 Projeto “Autofagia, apoptose e autólise de leveduras durante a 30 

segunda fermentação e características dos vinhos espumantes elaborados pelos métodos tradicional e 31 

charmat” do Técnico Bruno Cisilotto. 2.9 Projeto “SOBRE O ENSINO DE GEOGRAFIA: da formação de 32 

professores às práticas escolares” do Professor Joaquim Rauber. 2.10 Projeto “Leitura para além da sala de 33 

aula: uma proposta para estudantes de ensino Médio IFRS Campus Bento” da Professora Aline Dalpiaz 34 

Troian. 3. Relatórios aprovados Editais nº 91/ 2018 e Edital nº 77/2018: os relatórios dos seguintes alunos 35 

foram considerados aprovados, Betina Rocha Ribeiro, do Projeto “Melomel: caracterização e avaliação 36 

sensorial”, Marcelo Milani do Projeto “Um estudo sobre o desenvolvimento de um aplicativo para a fabricação 37 

de cerveja artesanal usando o Framework Ioninc”, Grasiela Sulzbach do Projeto “Avaliação da qualidade 38 

externa e interna de ovos comercializados em diferentes estabelecimentos do munícipio de Bento 39 

Gonçalves”, Thayná Andrade Barbosa do Projeto “Estudo de equações a diferenças aplicadas em dinâmica 40 

populacional”, Ana Paula Tansini do Projeto “Seleção de cultivares de porta-enxerto de videiras resistentes a 41 

fungos causadores de doenças de tronco”, Edenmar Guilherme Dall’Agnol Zacaria do Projeto “Investigações 42 

sobre as licenciaturas em física dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia”, Éderson Carniel 43 

do Projeto “Estudo de proteínas dos vinhos espumantes brasileiros das uvas Vitis vinífera e relação com a 44 

qualidade do perlage”, Samuel Ânderson Gebing e Júlia Sonaglio Pedrassani do Projeto “Onomástica literária: 45 

os nomes dos personagens do romance urbano de José de Alencar”, Angelo Gava do Projeto “Aplicação do 46 
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delineamento simplex-centróide no estudo da influência de clarificantes sobre a cinética fermentativa de vinho 47 

base para espumantes”, Júlia Sonaglio Pedrassani do Projeto “Língua portuguesa como passaporte para a 48 

cidadania: aspectos socioculturais e linguísticos dos participantes do curso de extensão para imigrantes e 49 

refugiados do IFRS-BG”, Gislaine Tais Grzeça do Projeto “Efeito do extrato de sementes de uva na toxicidade 50 

induzida por glifosato em Caenorhabdittis elegans”, Sabrina Verona Duarte e Oriana Ribeiro Silva do Projeto 51 

“Caracterização e avaliação potencial biotecnológico e funcional de micro-organismos endofíticos de videira”, 52 

Andreia da Silva Cezimbra do Projeto “Incentivos e restrições ao empreendedorismo no turismo rural: uma 53 

análise institucional”, Giancarlo Dal’Mas Tarso do Projeto “Fonte Organomineral de nutrientes na fertirrigação 54 

da cultura do morango” 4. Edital IFRS nº 06/2019 – Fluxo contínuo: foram apresentados os Projetos 55 

submetidos neste Edital. 4.1 Projeto “Diagnóstico e sistema de acompanhamento para implantação de 56 

programa de gestão para a sustentabilidade” da Professora Shana Sabbado Flores. Este projeto já havia sido 57 

recomendado anteriormente, mas não havia sido constado em ata. 4.2 Projeto “Avaliação internacional de 58 

acessibilidade na web” da Professora Andrea Polletto Sonza.  Ambos projetos citados anteriormente 59 

aguardam a aprovação do CONCAMP para o Acordo de Cooperação, devido envolvimento de recurso 60 

financeiro. 4.3 Projeto “Avaliação do bagaço de azeitona na alimentação de poedeiras comerciais” do 61 

Professor Giovani Farina. Após ser aprovado por membro CAGPPI foi solicitado ao coordenador os seguintes 62 

ajustes: 1) O título é explicativo. O resumo traz a metodologia de forma clara, mas falta uma introdução ao 63 

assunto. 2) Consta apenas objetivo geral. Sugerimos mencionar também os específicos. 3) O item resultados 64 

esperados estão colocados de forma simples nas observações. 4) No item Relação entre Pesquisa, Extensão 65 

e Ensino, dar maior ênfase nos resultados relacionados ao aspecto da produção e utilização de resíduos. 5) 66 

O projeto não apresenta discente na pesquisa proposta submetida. Foi solicitado a inserção do aluno na 67 

equipe de execução. 4.4 Projeto “Teoria dos Grafos e suas aproximações a realidade” da Professora 68 

Roselaine Machado Neves, este apresentou nota inferior à média para a aprovação e foi considerado 69 

REPROVADO. 5. Resposta ao e-mail do pesquisador Delair Bavaresco: após avaliação dos relatórios 70 

finais referentes ao projeto “LAPEC – Laboratório de prototipagem para ensino de ciências", que tiveram 71 

como parecer final aprovação com necessidade de ajustes. As modificações solicitadas foram: 1) resumo, 72 

introdução, justificativa e material e métodos iguais nos 3 relatórios de bolsistas envolvidos no projeto. Todas 73 

estas partes estão copiadas do projeto. 2) Cada bolsista deve escrever o seu relatório e as partes citadas 74 

acima devem ser diferentes do projeto, com exceção aos objetivos, caso todos previstos tenham sido 75 

alcançados.  Em retorno, o pesquisador encaminhou um e-mail à DPPI, o qual citava algumas considerações 76 

em relação às avaliações realizadas pela Comissão, e solicitava que fosse repensada a avaliação. A Diretora 77 

de Pesquisa, Luciana Pereira Bernd, respondeu ao e-mail da seguinte maneira “A MINHA opinião frente à 78 

sugestão de correção que foi apontada pelos membros da CAGPPI que realizaram a conferência e correção 79 

dos relatórios finais dos bolsistas participantes no projeto intitulado  "LAPEC – Laboratório de prototipagem 80 

para ensino de ciências" é que a cópia integral do projeto dos itens apontados na sugestão (Resumo, 81 

introdução, justificativa e material e métodos) limita os bolsistas a buscarem/lerem e se apropriarem de 82 

referências bibliográficas referentes ao assunto que trata o projeto e exercitem suas capacidades de  83 

redigirem um texto técnico-científico. A forma que você orientou-os não julgo ser errada, mas talvez a 84 

abertura para que eles escrevessem os itens baseados nas leituras que tiveram e nas suas experiências 85 

enquanto bolsistas talvez contribuísse para as suas formações integrais como alunos e pesquisadores.”  Após 86 

leitura, a Comissão concordou com o retorno da Professora e solicitou que os mesmos fossem refeitos 87 

individualmente. 6. Cancelamento de projetos: foram apresentados dois projetos à Comissão, e após 88 

parecer, foi decidido a solicitação de cancelamento dos mesmos. O primeiro trata-se do Projeto “Avaliação da 89 

qualidade fisiológica da sementes através do teste de pH do exsudato: revalidação mediante processamento 90 

de imagens digitais e aplicações práticas” do Professor Jefferson Acunha, vinculado ao Edital IFRS Nº 91 

005/2018 – Fluxo contínuo- Projetos de Pesquisa, neste caso o Pesquisador saiu da instituição e não 92 

apresentou o formulário de alteração explicando sobre a situação do Projeto, o mesmo foi contatado, mas não 93 

houve retorno. A segunda situação é referente ao Projeto “Os Institutos Federais e as tendências 94 
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internacionais para a Educação Profissional (Cópia) 28-03-2019” da professora Claudia Schiedeck, que 95 

mesmo tendo sido lembrada em dezembro da necessidade de entrega dos relatórios referente ao projeto 96 

cadastrado, não apresentou nenhum relatório. Em seguida, aposentou-se, e não retornou mais às solicitações 97 

da DPPI. A estudante voluntária, que era do campus POA também não manifestou-se. 7. Eleições membros 98 

CAGPPI: foi discutido que ao retornar as atividades presenciais no campus, será necessária uma nova 99 

eleição pelo número de membros faltantes atuais. Os estudantes Pedro Augusto Bortolini, Angelo Gava e 100 

Raphael Scartton concluíram seus estudos na instituição. A técnica-administrativa Laura Zandonai Brancher 101 

solicitou seu desligamento. 8. Avaliações via formulário eletrônico: sugerido pela Diretora da Comissão, 102 

Luciana Pereira Bernd, todas as avaliações referentes à Comissão serão realizadas em formulário Google, 103 

que serão criados conforme categoria a ser analisada. Também foi estabelecido que o recebimento de 104 

relatórios dos bolsistas/voluntários/pesquisadores será via email. 105 

 

Nome Assinatura 

Luciana Pereira Bernd __________________________________ 

Hernanda Tonini  __________________________________ 

Jader da Silva Netto __________________________________ 

Marcus André Kurtz Almança __________________________________ 

Paula Bianchet  _________________________________ 

Alexandre Ribeiro Gomes __________________________________ 

Raquel Bondam de Lima __________________________________ 

Raquel Fronza Scotton __________________________________ 

Odila Bondam Carlotto 
__________________________________ 
 

Tiago Belmonte Nascimento __________________________________ 

Larissa Moro Goulart __________________________________ 

 

 
 
 

 


