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ATA 04/2020 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI)

Aos quatorze dias do mês de maio de 2020, às 09 horas, aconteceu uma reunião da CAGPPI, realizada via

WEB CONFERÊNCIA, em função do trabalho remoto (IN nº 01/2020, que regulamenta o trabalho remoto para

realização das atividades no âmbito do IFRS durante a pandemia causada pelo COVID-19.) Participaram do

encontro: Hernanda Tonini, Marcus André Kurtz Almança, Raquel Fronza Scotton, Raquel Bondam Lima,

Larissa Moro Goulart, Paula Bianchet, Alexandre Gomes Ribeiro, Jader da Silva Netto, Odila Bondam

Carlotto, Jamerson Fiorentin, Tiago Belmonte Nascimeno sob a presidência da Prof. Luciana Pereira Bernd,

para tratar das seguintes pautas: 1 – Acordos de cooperação e parceria (Trâmites em

andamento/finalizados) foram apresentados os convênios vinculados à Diretoria de Pesquisa, são eles: 1.1

Acordo de Cooperação entre IFRS campus Bento Gonçalves e BEIFIUR (finalizado e publicado no D.O.U);

1.2 Acordo de Cooperação entre IFRS campus Bento Gonçalves e Cooperativa Nova Aliança (aprovado, será

publicação no D.O.U). Ambos relacionados aos Projetos do Pesquisador Marcus André Kurtz Almança; 1.3

Acordo de Cooperação entre IFRS campus Bento Gonçalves e BEIFIUR – Projeto do Pesquisador Miguel

Angelo Sandri (será encaminhado à Reitoria para ciência pois faltavam pequenos ajustes e posteriormente

será publicado) 1.4 Acordo de Cooperação entre IFRS campus Bento Gonçalves e Vinícola Lemos - Projeto

da Pesquisadora Shana Sabbado Flores; 1.4- Acordo de Cooperação entre IFRS e Symplicity Brasil Ltda-

Projeto da Pesquisadora Andrea Poletto Sonza. Os dois últimos citados anteriormente foram aprovados pelo

CONCAMP e aguardam retorno da Reitoria. Odila Bondam Carlotto, a responsável pelos convênios até esse

momento comentou sobre a agilidade de retorno da Reitoria durante o período de atividades home office. E o

membro da Comissão, Marcus André Kurtz Almança, falou sobre a assistência dada pelo escritório de

projetos, na documentação, em período anterior ao encaminhamento à DPPI. A Diretora, Luciana Pereira

Bernd comunicou aos membros que o campus terá um setor responsável exclusivamente para esta área, e a

responsável será a Técnica-administrativa Flávia de Conto. 2. Projetos concluídos: os seguintes projetos

de pesquisa foram apresentados à Comissão como concluídos no SigProj: 2.1 Projeto Caracterização e

avaliação do potencial biotecnológico e funcional de micro-organismos endofíticos de videira” do Professor

Marcus André Kurtz Almança. 2.2 Projeto “LaPEC – Laboratório de Prototipagem para Ensino de Ciências” do

Professor Delair Bavaresco. 2.3 Projeto “Língua Portuguesa como passaporte para a cidadania: aspectos

socioculturais e linguísticos dos participantes do Curso de Extensão para imigrantes e refugiados do IFRS-

Campus Bento Gonçalves” da Professora Carina Fior Postingher Balzan. 2.4 Projeto “Onomástica literária: os

personagens do romance urbano de José de Alencar” do Professor Kléber Eckert. 2.5 Projeto “Incentivos e

restrições ao empreendedorismo no turismo rural: uma análise institucional” da Professora Hernanda Tonini.

2.6 Projeto “O corvo: análises e perspectivas de traduções para a língua portuguesa” da Professora Elisa

Seerig. 2.7 Projeto “Emprego de ferramentas da qualidade para a otimização no layout do setor de vendas de

uma agropecuária” do Professora Tatiane Pellin Cislaghi. 2.8 Projeto “Estudo das proteínas dos vinhos

espumantes brasileiros das uvas Vitis vinífera e relação com a qualidade do perlage” da Professora Giselle

Ribeiro de Souza. 2.9 Projeto “Matemática aplicada e inovação tecnológica” do Professor Delair Bavaresco.

3. Projetos do Fluxo Contínuo – Edital IFRS Nº 06/2020: foram apresentados dois Projetos que

apresentaram avaliação por membros CAGPPI. O primeiro trata do Projeto “Conjuntos separadores em grafos

e suas aplicações” da Professora Roselaine Machado Neves, que após ciência do parecer final da primeira

avaliação retornou realizando os ajustes solicitados. Devido a reprovação, a Presidente da Comissão

encaminhou para dois membros, e até o momento da reunião, foi verificado o recebimento de uma análise a

qual constava como aprovado, mas com nova solicitação de adequações. O segundo é referente ao

Coordenador Vagner Weide Rodrigues, intitulado “Estudo de sistemas espacialmente distribuídos através de

Rede de Mapas Acoplados", aprovado sem restrições. 4. Eleição CAGPPI: foi relembrado sobre a

necessidade de realizar uma nova eleição devido o número de membros faltantes. A Presidente da
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Comissão, encaminhou um e-mail para a Comissão Eleitoral do campus, questionando sobre a possível

realização desta de maneira on-line. O retorno do e-mail teve duas manifestações, as quais disseram ser

inviável e sugeriram postergar, e realizar presencialmente ao retorno das atividades. A proposta da Diretora, é

fazer uma condução dos mandatos, e colocar em portaria para respeitar o que está previsto na lei. Por

unanimidade foi aceita a colocação da Professora. 5. Instruções Normativas reformuladas: foram

reformuladas pelo COPPI juntamente com a PROPPI, duas instruções normativas, as quais foram publicadas

em 29 de abril de 2020, e encontram-se publicadas no site do IFRS. O objetivo das alterações é atender as

demandas sugeridas pelos campi para que consigam melhorar os processos de submissão. A primeira

modificação trata-se da Instrução Normativa PROPPI Nº 002, de 20 de novembro de 2014 que regulamenta

as atividades de pesquisa do IFRS, e a segunda é a Instrução Normativa PROPPI Nº 007, de 20 de novembro

de 2014 que regulamenta o Programa Institucional de Iniciação Científica e em Desenvolvimento Tecnológico

e Inovação Voluntário (Retificada em 08 jul 2016). 6. Formato de submissão de formulário de indicação de

bolsista: sugerido no grupo do COPPI, e já utilizado em alguns campi, a utilização de formulário eletrônico

será a nova maneira de indicar os estudantes para participar de Projetos de Pesquisa. No corpo do

Formulário Google deverão ser preenchidos os dados e anexados os documentos previstos nas instruções

normativas reformuladas. Os primeiros testes foram realizados com os Pesquisadores Vagner Weide

Rodrigues e Roselaine Machado Neves e foi percebido êxito neste novo modelo. Foi solicitado pelos

membros um espaço para inserção do link do grupo de pesquisa o qual o estudante estará vinculado. 7.

Propostas submetidas editais CNPq (IFRS Nº 26/2020) e Fapergs (IFRS Nº 27/2020): foram apresentados

os projetos submetidos nestes Editais, conforme resultado preliminar do dia 13 de maio de 2020. Em relação

ao EDITAL IFRS Nº 26/2020 PIBIC/PIBIC-Af/PIBIC-EM/PIBITI/IFRS/CNPq, constaram três projetos, são eles:

“Análise da utilização de cadernos de campo por agricultores associados da Cooperativa Nova Aliança” e

“Avaliação da produção in vitro de enzimas extracelulares de fungos endofíticos isolados de videira” do

Professor Marcus André Kurtz Almança; “Uso de um remineralizador de solo como estratégia da mitigação da

toxidez de cobre em videiras” do Professor Diovane Freire Moterle. No EDITAL IFRS Nº 27/2020

PROBIC/PROBITI/IFRS/FAPERGS, também constatou três projetos são eles: “Biomarcadores de estresse

oxidativo em cultivares de porta-enxerto de videiras resistentes a fungos causadores de doenças de tronco”

da Professora Roberta Schmatz. “Seleção de cultivares de porta-enxerto de videiras resistentes a fungos

causadores de doenças de tronco” do Professor Marcus André Kurttz Almança. “A neurociência na formação

de professores: um olhar para a alfabetização” do Professor Gregório Durlo Grisa. 8. Parecer PROPPI

indicação discente voluntário em Propostas aprovadas em Edital de Fomento Interno: com o objetivo

de dar andamento aos Projetos aprovados nos Editais de Fomento Interno e Habitats de Inovação, a

PROPPI, orientou que sejam inseridos discentes voluntários enquanto não pode ser realizado a seleção de

bolsistas e salienta que as atividades devem ser remotas. A indicação do estudante deverá ser via formulário

eletrônico. 9. Assuntos Gerais: 9.1 Aprovação ata n° 03/2020: a única alteração solicitada foi a inserção do

membro Tiago Belmonte Nascimento nos membros presentes no dia. 9.2 Discente voluntária Taiana Zago:

este é um caso ainda do mês de dezembro, porém não havia sido constado em ata. A aluna fez parte do

Projeto “Melomel: caracterização e avaliação sensorial” da Professora Giselle Ribeiro de Souza. Através de

um ofício, a coordenadora solicitou o desligamento da aluna, e justificou a não entrega do relatório final.

Como citado na justificativa, a aluna demonstrou interesse, mas descobriu estar grávida nos primeiros meses

de projeto e necessitou de cuidados médicos, não havendo mais comparecimento aos encontros e sem

apresentar justificativa escrita ou verbal.9.3 Redes sociais da Diretoria de Pesquisa, Pós Graduação e

Inovação: foi apresentado a reformulação do Facebook da DPPI, ficando apenas como página, anteriormente

a essa modificação, a Diretoria constava como página e o perfil. Além disto foi criado um perfil no Instagram.

Todos foram convidados a curtir e seguir para acompanhar as publicações. 9.3 Data da próxima reunião:
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com o intuito de manter os encontros mensais, foi agendada a data para a próxima reunião, que será no dia

11 de junho.

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 __________________________________

Jamerson Fiorentin __________________________________

Larissa Moro Goulart __________________________________


