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 ATA 05/2020 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI) 

 

Aos dezoito dias do mês de junho de 2020, às 14 horas, aconteceu uma reunião da CAGPPI, realizada via 1 

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

realização das atividades no âmbito do IFRS durante a pandemia causada pelo COVID-19.) Participaram do 3 

encontro: Hernanda Tonini, Marcus André Kurtz Almança, Raquel Fronza Scotton, Larissa Moro Goulart, Paula 4 

Bianchet, Jader da Silva Netto, Odila Bondam Carlotto, Tiago Belmonte Nascimento, Pauline Fagundes 5 

Rosales sob a presidência da Prof. Luciana Pereira Bernd, para tratar das seguintes pautas: 1 – Atuação da 6 

técnica-administrativa Pauline Fagundes Rosales na DPPI:  a Presidente da Comissão, expôs aos demais 7 

membros, que a servidora havia retornado da licença de capacitação (doutorado) no final de maio e antes 8 

mesmo da defesa da tese, já tinha sido realizado um convite para integrar à equipe da Diretoria de Pesquisa, 9 

Pós Graduação e Inovação, enquanto a ocupante do cargo Odila Bondam Carlotto seria transferida para a 10 

Diretoria de Ensino devido à sua formação. A Presidente também informou, que após conversa com o Diretor 11 

de Ensino, Tiago Goulart, foi decidido que mesmo em atividades remotas, essa substituição será realizada de 12 

forma gradativa.   2. Propostas classificadas nos editais CNPq (IFRS Nº 26/2020) e Fapergs (IFRS Nº 13 

27/2020): foram apresentados para conhecimento os projetos classificados nos Editais. Referente ao EDITAL 14 

IFRS Nº 27/2020 PROBIC/PROBITI/IFRS/FAPERGS, foram selecionadas três propostas, as quais foram 15 

contempladas com uma cota de bolsa cada uma. Os projetos são: “Biomarcadores de estresse oxidativo em 16 

cultivares de porta-enxerto de videiras resistentes a fungos causadores de doenças de tronco” da Professora 17 

Roberta Schmatz.  “Seleção de cultivares de porta-enxerto de videiras resistentes a fungos causadores de 18 

doenças de tronco” do Professor Marcus André Kurtz Almança. “A neurociência na formação de professores: 19 

um olhar para a alfabetização” do Professor Gregório Durlo Grisa.  Também foi apresentada a retificação 20 

realizada no cronograma, sendo estendido o prazo para seleção de bolsista até o dia 30 de junho. A 21 

Presidente também citou que a Diretoria já havia encaminhado um e-mail para os pesquisadores 22 

contemplados, com uma sugestão para divulgação das vagas, através do Mural de Oportunidades do IFRS. 23 

Sendo uma ação muito importante, devido ao trabalho remoto, assim, seria realizada uma divulgação para os 24 

alunos dessas vagas disponíveis. O membro Marcus André Kurtz Almança, coordenador de um dos projetos 25 

selecionados manifestou-se por parecer um contrassenso, indicar um bolsista, sem prazos previsto para atuar 26 

nas atividades previstas. Ele já havia encaminhado um e-mail, demonstrando seu posicionamento, devido 27 

necessidade de uso de laboratório e sem possiblidade de atividade remota para o estudante. Além de não 28 

considerar correto o recebimento da bolsa e não executar as atividades descritas no cronograma. Em relação  29 

ao EDITAL IFRS Nº 26/2020 PIBIC/PIBIC-Af/PIBIC-EM/PIBITI/IFRS/CNPq, constaram três projetos, também 30 

contemplados com uma cota de bolsa cada um, são eles: “Análise da utilização de cadernos de campo por 31 

agricultores associados da Cooperativa Nova Aliança” e “Avaliação da produção in vitro de enzimas 32 

extracelulares de fungos endofíticos isolados de videira” do Professor Marcus André Kurtz Almança; “Uso de 33 

um remineralizador de solo como estratégia da mitigação da toxidez de cobre em videiras” do Professor 34 

Diovane Freire Moterle. Neste edital, foi publicada uma nota pela PROPPI, explicando que o cronograma 35 

permanece suspenso, e as etapas subsequentes serão retomadas a partir de um novo comunicado e 36 

publicação de um cronograma atualizado. 3. Propostas do campus Bento Gonçalves submetidas ao 37 

Edital Fapergs 04/2020: foram cinco as submissões, são elas: “Estudo das capacidades produtivas e de 38 

marketing de uma pequena empresa agroalimentar da Serra Gaúcha: estratégias para melhorias nos 39 

produtos, comercialização e divulgação como forma de agregação de valor aos clientes” da Professora Luiza 40 

Pieta; “Manejo sustentável de vinhedos, um enfoque na redução e no uso racional de insumo” do Professor 41 

Marcus André Kurtz Almança; “MaisBento.com.br: uma plataforma de divulgação de produtos e serviços em 42 

Bento Gonçalves visando a recuperação econômica deste município.” do Professor Mauricio Covolan Rosito; 43 

“Monitoramento de práticas vitícolas com cadernos de campo digitais integrado com estações 44 

micrometeorológicas automáticas” do Professor Rodrigo Otávio Câmara Monteiro; “Estruturação de um 45 

sistema de gestão para viticultura sustentável” da Professora Shana Sabbado Flores. O resultado da 46 
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homologação preliminar das propostas vai ser até o dia 19 de junho e o resultado final no dia 26 desse 47 

mesmo mês. Neste edital os contemplados terão direito a cota de bolsa e fomento de custeio/capital. 48 

4.Proposta do campus Bento Gonçalves submetida à Chamada Pública IFRS Nº 30/2020 – Apoio a 49 

criação de Laboratórios IFMaker: neste edital é permitido uma única proposta por campus. O Projeto 50 

encaminhado pelo Professor e Diretor Geral Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, é intitulado “PIPA IFMarker”. 51 

Foi apresentado para a Comissão, a equipe envolvida na proposta, a nominação da sigla, e apresentado o 52 

logo que remete à economia da cidade. Tiago Nascimento Belmonte, membro da equipe de elaboração e 53 

CAGPPI, comentou sobre o aproveitamento do espaço físico na instituição, ficando decidido o uso do CLICK - 54 

Laboratório de Inovação do Campus Bento Gonçalves. 5. Ofício Circular Nº 55 

003/2020/PROEX/PROPPI/PROEN/IFRS: publicado no dia 12 de junho, o ofício determina a suspenção de 56 

todas as atividades presenciais referentes a programas, projetos, cursos e/ou eventos, tais como a) início de 57 

projetos já selecionados (exceto Edital IFRS 23/2020); b) lançamento de edital de seleção de bolsistas; c) 58 

atividades (presenciais) de bolsistas e estudantes voluntários; d) entrega (presencial) de relatórios de 59 

bolsistas, estudantes e servidores; e) realização (presencial)  de bancas de avaliação, quaisquer que sejam. f) 60 

procedimentos para certificação de conhecimentos e aproveitamento de estudos estão suspensos, 61 

juntamente com as demais atividades acadêmicas. Oportunamente novos prazos serão definidos e 62 

divulgados pelos campi. Todas as atividades que puderem ser realizadas de maneira remota podem ser 63 

executadas. O ofício foi encaminhado por e-mail para servidores. Também foi destacado que a alteração 64 

realizada referente ao Oficio publicado anteriormente foi a liberação dos estágios desde que atendidas as 65 

recomendações dos órgãos de saúde para a proteção dos estagiários.  6. Possibilidade de alteração da 66 

Instrução Normativa de Projetos de Pesquisa que obriga a participação de estudantes (no caso do 67 

Edital de Fluxo Contínuo):  foi  encaminhado por email como sugestão de inclusão na discussão da reunião 68 

pela professora Hernanda Tonini, a possibilidade de durante a pandemia a execução de Projetos sem a 69 

indicação de estudante. Na reunião, a Coordenadora fala, sobre sua parceira com uma instituição externa, e 70 

que o objetivo seria dar início sem a participação de estudante, devido à dificuldade de aproximação com os 71 

alunos. E salienta que fosse durante o período de pandemia ou de trabalho remoto, para deixar 72 

institucionalizada as atividades envolvendo a pesquisa. A Comissão em geral, considera fundamental a 73 

vinculação de estudante nos Projetos, auxiliando na formação integral dos mesmos, mas nesse momento 74 

totalmente diferenciado, poderia existir uma flexibilização para poder viabilizar os Projetos que estão 75 

suspensos. A decisão da Comissão, foi encaminhar uma reflexão ao grupo do COPPI, e aguardar o retorno. 76 

7. Assuntos Gerais: 7.1 Data da próxima reunião: com o intuito de manter os encontros mensais, foi 77 

agendada a data para a próxima reunião, que será no dia 16 de julho, às 14 horas. 78 
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