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 ATA 08/2020 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI) 

 

Aos três dias do mês de setembro de 2020, às 15 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: Marcus André Kurtz Almança, Raquel Bondan de Lima, Larissa Moro Goulart, Paula Bianchet, Raquel 
Fronza Scotton, Alexandre Ribeiro Gomes, Pauline Fagundes Rosales, Jamerson Fiorentin, Odila Bondan 
Carlotto sob a presidência da Prof. Luciana Pereira Bernd, para tratar das seguintes pautas:  1 – Projetos 
finalizados do Edital Nº 77/2018 – Fomento Interno 2019/2020: A diretora iniciou a reunião agradecendo a 
agilidade e colaboração dos membros nos processos avaliativos, que auxiliaram nos avanços internos durante 
o período de atividades remotas, posteriormente solicitou que a responsável pela seção de ações de pesquisa 
e inovação, Pauline, apresentasse a primeira parte da reunião, por estar diretamente ligada a pauta. Pauline 
explicou que a finalização destes projetos já havia sido realizada, porém não estava constada nas atas. Os 
projetos apresentados foram: 1.1 “Efeito do extrato de sementes de uva na toxicidade induzida por glifosato em 
Caenorhabditis Elegans” da Professora Roberta Schmatz; 1.2 “Aplicação do delineamento simplex-centróide 
no estudo da influência de clarificantes sobre a cinética fermentativa de vinho base para espumantes” do 
Professor Evandro Ficagna; 1.3 “Adubação potássica em videiras Chardonnay em um Cambissolo da Serra 
Gaúcha” do Professor Diovane Freire Moterle; 1.4 “Interação entre Daktulosphaira vitofoliae (Fitch, 
1854)(Hemiptera: phylloxeridae) e Cylindrocarpon destrucans na cultura da videira” que teve seu início com a 
coordenação da Professora Aline Nondillo que devido licença maternidade, finalizou sob coordenação do 
professor Marcus André Kurtz Almança; 1.5 “Seleção de cultivares de porta-enxerto de videiras resistentes a 
fungos causadores de doenças de tronco” do Professor Marcus André Kurtz Almança; 1.6 “Investigações sobre 
as licenciaturas em física dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia” do Professor Paulo 
Vinícius dos Santos Rebeque; 1.7 “Arranjos Institucionais e Organizacionais em Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER): um estudo multicaso em três regiões do Rio Grande do Sul”; 1.8 “Grupos de Consumo 
Responsável (GCR’s): um estudo de suas cadeias de suprimentos, impacto ambiental e impacto social”, os dois 
últimos citados do Professor Alexandre da Silva. 2. Relatórios de bolsistas aprovados Edital Nº 77/2018 – 
Fomento Interno 2019/2020: foram apresentados à Comissão,  os projetos do Edital Nº 77/2018 – Fomento 
Interno 2019/2020, com seus respectivos bolsistas que tiveram seus relatórios aprovados, sendo eles: 2.1 
“Grupos de Consumo Responsável (GCR’s): um estudo de suas cadeias de suprimentos, impacto ambiental e 
impacto social” das alunas Betina Rocha Ribeiro e Bruna Fochesatto; 2.2. “Arranjos Institucionais e 
Organizacionais em Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER): um estudo multicaso em três regiões do Rio 
Grande do Sul” da aluna Tanúbia da Rosa Haas; 2.3 “Seleção de cultivares de porta-enxerto de videiras 
resistentes a fungos causadores de doenças de tronco” dos estudantes Jamerson Fiorentin e Anna Christina 
Romano; 2.4 “Interação entre Daktulosphaira vitofoliae (Fitch, 1854)(Hemiptera: phylloxeridae) e 
Cylindrocarpon destrucans na cultura da videira” da aluna Nicole Machado Spiller; 2.5 “Adubação potássica em 
videiras Chardonnay em um Cambissolo da Serra Gaúcha” do aluno Jorge Junior Mariani; 2.6 “Efeito do extrato 
de sementes de uva na toxicidade induzida por glifosato em Caenorhabditis Elegans” do aluno Gil Ignacio Lara 
Canizares; 2.7 “LAPEC – Laboratório de prototipagem para ensino de ciências” dos estudantes Robson Ceratti, 
Juliano dos Santos e Emanuel Orlandi.  3. Relatórios aprovados Edital Nº 85/2018 – HABITATS DE 
INOVAÇÃO: foi apresentado à Comissão, a aprovação do relatório do coordenador Leonardo Cury da Silva e 
da bolsista Yanna Antunes Vaz, membros do único Projeto deste edital “CLICK – Laboratório de Inovação”, até 
o momento esta proposta não foi concluída devido a não entrega do relatório com ajustes da aluna voluntária. 
4. Projeto finalizado Edital IFRS Nº 01/2019 - Apoio à edição de periódicos científicos do IFRS: após 
contato com a Pró-Reitoria, por tratar de um Edital com recurso descentralizado e trâmites externos, o Projeto 
“LinguaTec” da Professora Andréia Kanitz, apresentou a prestação de contas e relatório aprovados. 5. Projetos 
finalizados Edital N° 091/2018 – Fluxo contínuo - Projetos de Pesquisa: foram apresentados os projetos já 
concluídos, com aprovação dos relatórios do coordenador e do(s) aluno(s) voluntário(s), sendo eles: 5.1 “Razão 
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e paixões na moralidade em Hume” do Professor Franco Nero Antunes Soares e da aluna Lorenza Pabst Botton; 
5.2 “Elaboração de queijo minas frescal utilizando kefir como substituto de culturas lácteas comerciais” do 
Professor André Mezzomo, com os alunos Marcelo Bergonsi e Deise Neumann; 5.3 “O artigo neutro lo da língua 
espanhola: tradução em obras literárias hispano-americanas” do Professor Kleber Eckert e dos alunos Samuel 
Anderson Gebing, Christian Casanova Klima e Esther de Paula Guedes; 5.4 “Melomel: caracterização e 
avaliação sensorial” da Professora Giselle Ribeiro de Souza e da aluna Betina Rocha Ribeiro; 5.5 “A privacidade 
do cidadão na era da Internet das Coisas” do Professor Sandro e dos estudantes Guilherme G. Fracalossi, 
Ricardo Cenci Fabris, Marcelo Basso, Luan Baggio, Henrique Mulinari Ambrosi e Jackson Alves Carbonera; 5.6 

“Monitoramento de ácaro Varroa destructor em Apis Mellifera” da Professora Marleide Costa Canizares e da 
aluna Mirela Nicole Roesler; 5.7 “Caracterização e avaliação do resíduo agroindustrial vitivinícola para a sua 
reutilização” da Professora Caroline do Amaral Friggi e do aluno Maicon Diego Ribeiro Trappel; 5.8 “Emprego 
de ferramentas da qualidade para otimização no layout do setor de vendas de uma agropecuária” da Professora 
Tatiane Pellin Cislaghi e do aluno Lucas Domingues de Oliveira; 5.9 “Matemática aplicada e inovação 
tecnológica” do Professor Delair Bavaresco e dos alunos Cristian Doring Molon, Daniel Fernandes da Silva, 
Leonardo Consorte Veit, Raiane Jacqueline Conci, Tamara Miranda Rustick, Taís Amanda e Giovanella Becker. 
Os dois últimos projetos citados já estavam descritos como finalizados em atas anteriores, mas não constava 
aprovação de relatórios.  6. Projetos submetidos Edital N° 75/2019 - Fluxo contínuo - projetos de pesquisa 
e/ou inovação desenvolvidos por servidores do IFRS em curso de pós-graduação Lactu sensu, strictu 
sensu ou pós-doutorado: foram apresentados quatro projetos que foram cadastrados além dos já 
apresentados em reuniões anteriores, sendo eles: 6.1 “As dificuldades de numeralização das crianças e suas 
consequências de longo prazo” do Professor Pedro Henrique de Morais Campetti; 6.2 “Leitura para além da 
sala de aula: uma proposta para estudantes de ensino Médio IFRS Campus Bento” da Professora Aline Dalpiaz 
Troian; 6.3 “A pedagogia de gêneros e o ensino de espanhol na escola básica: uma reflexão metodológica” da 
Professora Michele Mafessoni; 6.4 “Cuidado de si e auto-ética na atuação docente” da Professora Claudia 
Soave. 7. Projetos submetidos e aprovados (mérito) - Edital IFRS N° 06/2020 – Fluxo Contínuo – Projetos 
de Pesquisa e Inovação: foram apresentados os projetos cadastrados neste ano e que tiveram aprovação de 
mérito pela CAGPPI, sendo eles: 7.1 ”O artigo neutro lo da língua espanhola: tradução em obras literárias 
hispano-americanas” do Professor Kleber Eckert; 7.2 ”Conjuntos separadores em grafos e suas aplicações” da 
Professora Roselaine Neves Machado; 7.3 ”Estudo de sistemas espacialmente distribuídos através de Rede 
de Mapas Acoplados” do Professor Vagner Weide Rodrigues; 7.4 ”Avaliação do bagaço de azeitona na 
alimentação de poedeiras comerciais” do Professor Giovani Farina; 7.5 ”Comportamento Organizacional: 
Produção científica brasileira em teses e dissertações no período de 2000 a 2019” da Professora Leane Maria 
Filipetto; 7.6 “Monitoramento de contágio da COVID-19 no setor turístico da cidade de Bento Gonçalves” da 
Professora Hernanda Tonini; 7.7 “Determinação da qualidade tecnológica e sensorial de pão produzido com 
farinha de milho branco e enzima transglutaminase” da professora Lucia de Moraes Batista. 8. Alterações nos 
projetos do fomento interno Edital IFRS 64/2019 - Fomento Interno 2020/2021: Após consulta online para 
execução ou não dos projetos em trabalho remoto, os pesquisadores tiveram até o dia 31 de agosto para 
encaminharem as alterações necessárias para execução de seus projetos. O processo deu-se com o 
preenchimento do formulário de alteração e anexo deste no sigproj.  Os seguintes projetos tiveram alterações: 
8.1 “Lapec - Laboratório de Prototipagem para ensino de ciências” do Pesquisador Delair Bavaresco; 8.2 
“Modelo de análise de websites de regiões enoturística” da Pesquisadora Hernanda Tonin; 8.3 “Percepção dos 
agricultores a respeito do uso de agrotóxicos na região Uva e Vinho” da Pesquisadora Aline Hentz; 8.4 “Ensino 
de língua portuguesa para imigrantes e refugiados: desafios e perspectivas” da Pesquisadora Carina Fior 
Postingher Balzan; 8.5 “O realismo na filosofia da ciência de David Hume” do Pesquisador Franco Nero Antunes 
Soares; 8.6 “Prototipagem e novas tecnologias para a fruticultura” do Pesquisador Leonardo Cury da Silva; 8.7 
“Aplicação do delineamento simplex-centróide no estudo da influência de resíduos de fungicidas sobre a 
cinética fermentativa de um mosto de uva” do Pesquisador Evandro Ficagna; 8.8 “Literatura e outras artes: 
formações discursivas e construção de sentido na contemporaneidade” da Pesquisadora Amália Cardona 
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Leites; 8.9 “Fontes organominerais de nutrientes na fertirrigação cultura do morango” do Pesquisador Miguel 
Angelo Sandri; 8.10 “A neurociência na formação de professores: um olhar para a alfabetização” do 
Pesquisador Gregório Durlo Grisa; 8.11 “A representação de Helena de Tróia em Ovídio: reflexões sobre o 
feminino na literatura latina” da Pesquisadora Letícia Schneider Ferreira; 8.12 “História, arte e feminino: as 
representações de Judith e Holofernes na pintura” da Pesquisadora Letícia Schneider Ferreira; 8.13 ”Efeitos 
dos extratos de sementes e cascas de uva na toxicidade induzida por glifosato em Caenorhabditis elegan” da 
Pesquisadora Roberta Schmatz; 8.14 “Modos de alfabetizar: contextos de alfabetização na região de Bento 
Gonçalves” da Pesquisadora Aline Santos Oliveira; 8.15 “Avaliação de desempenho em vitivinicultura 
sustentável utilizando de ferramentas de gestão” da Pesquisadora Shana Sabbado Flores; 8.16 
”Desenvolvimento de materiais pedagógicos - físicos e digitais - para a Educação STEM” do Pesquisador Diego 
Eduardo Lieban. 9. Alteração cronograma no projeto do EDITAL IFRS Nº 74/2019 – Apoio a Projetos para 
Implantação e Estruturação de Habitats de Inovação e Empreendedorismo:  seguindo o mesmo 
procedimento de alteração do Edital de Fomento Interno, o projeto “Click - Espaço de Inovação” do Pesquisador 
Leonardo Cury da Silva teve ajustes no cronograma de atividades. 10. Escrita individual relatórios bolsistas 
- Ata n° 03/2020: a diretora retomou a este item, relembrando que já havia sido pauta na Ata Nº 03/2020 que 
após avaliação dos relatórios dos alunos voluntários do Professor Delair, e uma troca de e-mails foi solicitado 
a reescrita individual por parte dos estudantes, sendo procedimento aprovado pela CAGPPI. O assunto foi 
pauta novamente, devido a repetição do ocorrido, com outros coordenadores e com outros estudantes. O 
objetivo foi alinhar o entendimento da Comissão. Pauline explicou que nos casos de poucos discentes 
vinculados, o encaminhamento dos relatórios será dado para o mesmo avaliador, com todos os documentos 
juntos. Nos casos de número maçante de alunos, os relatórios serão divididos para avaliação entre os membros 
escolhidos, que irão receber todo o material encaminhado pelo coordenador. Sugerido pelo membro Marcus, é 
que quando os relatórios forem encaminhados para mais de um avaliador, seja comunicado no e-mail quem 
são os outros membros que estão realizando a análise, para se comunicarem, caso acharem necessário. Por 
fim, a COMISSÃO MANTÉM o critério decidido anteriormente, ou seja, os relatórios devem ser escritos 
INDIVIDUALMENTE pelos bolsistas ou voluntários. 11. Formulário de avaliação de relatórios - Marcação 
itens aprovação, reprovação, aprovação com ajustes: após mostrar a parte do parecer nas avaliações 
constante no formulário eletrônico para tal, a diretora questionou aos membros sobre o entendimento dos 
mesmos ao assinalar cada um dos pareceres. Após a Comissão falar, percebeu-se uma divergência entre cada 
um, assim foi proposto que houvesse um consenso. Após conversa, foi sugerido alterar o formulário de 
avaliação. Ao final, como proposto pelo membro Jamerson, o parecer “REPROVADO” permanecerá apenas no 
formulário de Reavaliação. No formulário de avaliação permanecerá somente as opções de “aprovado” ou 
“aprovado com necessidade de ajustes”. Assim, os alunos terão a oportunidade de realizar os ajustes 
necessários em seus relatórios, em caso de necessidade, para posteriormente serem encaminhados para a 
Reavaliação pelos membros da CAGPPI. A diretora complementou que quando, na Reavaliação, for assinalado 
“Reprovado”, não será mais permitido a entrega de um novo documento por parte do aluno, sendo este ponto 
salientado no e-mail de solicitação de ajustes que será encaminhado pela DPPI aos bolsistas ou voluntários. 
12. ASSUNTOS GERAIS: 12.1 DPPI NA ÁREA DO CONHECIMENTO: a diretora comunicou à Comissão que 
a DPPI havia iniciado em 01 de setembro uma ação chamada “DPPI NA ÁREA DO CONHECIMENTO”, a qual 
tem por objetivo divulgar informações relacionadas às  grandes áreas do conhecimento e expor os projetos que 
acontecem em nossa instituição. Cada mês será destinado a uma área, e nas redes sociais da diretoria será 
publicado material e vídeos. 12.2 DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO: com o intuito de manter os encontros 
mensais, foi agendada a data para a próxima reunião, que será no dia 08 de outubro, às 15 horas. 
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