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 ATA 09/2020 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI) 

 

Aos oito dias do mês de outubro de 2020, às 14 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, Jader da Silva Netto, Larissa Moro Goulart, Paula Bianchet,Hernanda 
Tonini,  Raquel Fronza Scotton, Pauline Fagundes Rosales, Tiago Belmonte Nascimento, Odila Bondan Carlotto 
sob a presidência da Prof. Luciana Pereira Bernd, para tratar das seguintes pautas:  1 – Relatórios finais e 
parciais aprovados: A diretora iniciou a reunião agradecendo novamente a agilidade e colaboração dos 
membros nos processos avaliativos, que auxiliaram nos avanços internos durante o período de atividades 
remotas, posteriormente foram apresentados os editais com seus respectivos projetos que tiveram relatórios 
aprovados sendo estes: 1.1 Edital IFRS Nº 91/2018 – Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação: 
1.1.1 Projeto “Educação Matemática: formação de professores pesquisadores” relatórios da Coordenadora 
Fernanda Zorzi e discentes Caroline dos Santos, Luciana Troyano e Maicon Camargo Faés; 1.1.2 Projeto 
“Fonte Organomineral de nutrientes na fertirrigação da cultura do morango” relatórios finais dos estudantes 

Bruna Fochesatto e Rafael Germano Rabaioli, ambos estudantes foram desligados.1.2 Edital Nº 05/2018 – 
Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação: 1.2.1 Projeto “Desafios da Formação Docente: a 
educação afetiva e o conceito de bom professor” da pesquisadora Ana Lúcia Paula da Conceição e da discente 
voluntária Graziele Silveira dos Santos; 1.2.2 Projeto “Razões do uso ou desuso de EPIs na aplicação de 
agrotóxicos” do Pesquisador Paulo Roberto Wünsch. Neste projeto ainda está faltando a entrega do documento 
da estudante voluntária. O projeto a seguir teve os  relatórios parciais aprovados: 1.3 Edital IFRS Nº 91/2018 
– Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação: 1.3.1 Projeto “Influência de diferentes cepas de 
levedura nas características físico-químicas durante a autólise em espumantes obtidos pelo método tradicional” 
do Professor Luciano Manfroi e das alunas Amanda Aparecida Loureiro e Bruna Unfer Zuchetto. 2. Projeto 
finalizado: após avaliação e aprovação do relatório da aluna voluntária Viviane Possamai, o Projeto “CLICK – 
Laboratório de Inovação” vinculado ao Edital IFRS Nº 85/2018 - Apoio a Projetos para Implantação e 
Estruturação de Habitats de Inovação e Empreendedorismo foi concluído. 3. Projetos cancelados: foram 
apresentados à Comissão, dois projetos cadastrados no Edital IFRS Nº 06/2020 – Fluxo Contínuo – Projetos 
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação que solicitaram cancelamento: 3.1 “Determinação da qualidade 
tecnológica e sensorial de pão produzido com farinha de milho branco e enzima transglutaminase” da 
pesquisadora Lucia de Moraes Batista; 3.2 “Avaliação do bagaço de azeitona na alimentação de poedeiras 
comerciais” do pesquisador Giovani Farina. Ambos tiveram dificuldades de execução devido suspensão das 
atividades presenciais. 4. Projetos submetidos: os seguintes projetos foram submetidos: 4.1 “Razão e paixões 
na moralidade em Hume” do Pesquisador Franco Nero Antunes Soares no Edital IFRS Nº 06/2020 – Fluxo 
Contínuo – Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, com avaliação de mérito pela CAGPPI; 4.2 
“Detecção de Trypanosoma vivax em rebanhos leiteiros no Rio Grande do Sul” da Pesquisadora Melânia 
Lazzari Rigo no Edital IFRS Nº 75/2019 - Fluxo contínuo - Projetos de Pesquisa e/ou Inovação desenvolvidos 
por Servidores do IFRS em Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, Strictu Sensu ou Pós-Doutorado; 4.3 
“Monitoramento de práticas vitícolas com cadernos de campo digitais integrado com estações 
micrometeorológicas automáticas” do Pesquisador Rodrigo Otávio Câmara Monteiro; 4.4 “Estruturação de um 
sistema de gestão para viticultura sustentável” da Pesquisadora Shana Sabbado Flores. Os dois últimos citados 
estão cadastrados no Edital IFRS Nº 04/2020 – Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação 
Contemplados por Agências Externas de Fomento. 5. Pedidos de alteração em projetos: conforme Instrução 
Normativa PROPPI Nº 01 de 29 de abril de 2020, para solicitar alterações nos projetos de pesquisa, é 
necessário o preenchimento do anexo I, seguindo esse procedimento, tiveram três solicitações, são elas: 5.1 
Projeto "Literatura e outras artes: formações discursivas e construção de sentido na contemporaneidade” da 
Pesquisadora Amália Cardona Leites, que pede a inserção de  membros equipe de execução: docentes Michele 
Mafessoni de Almeida - IFRS Campus Bento Gonçalves e Camila Dalcin - Universidade Federal do Sergipe; 
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5.2 “Modos de alfabetizar: contextos de alfabetização na região de Bento Gonçalves” da Pesquisadora Aline 
Santos Oliveira, que também solicita a inserção de membros equipe de execução: docentes Alana Morari e 
Taiana Valencio da Silva - IFRS Campus Bento Gonçalves. Ambos são cadastrados no Edital de Fomento 
Interno. 5.3 Projeto “Avaliação Internacional de Acessibilidade na Web” sob coordenação de Andréa Poletto 
Sonza, no formulário é descrito o prazo de prorrogação de 30 de setembro de 2020 para 20 de fevereiro de 
2021, além da inserção de novos integrantes: Anderson Dall Agnol, Camille Naiara Borges, Crístian Gusberti e 
Ellis Pagel da Silva. 6. Parecer pedidos de afastamento e em relatório semestral de atividades do servidor 
afastado para Pós-Graduação: A presidente da CAGPPI mencionou que recebeu pedido dos servidores 
Carlos Henrique Monschau Funck e Melânia Lazzari Rigo para preenchimento do Anexo III/B – Formulário de 
solicitação de afastamento. A DPPI realizou a conferência se os pesquisadores tinham projeto cadastrado em 
sistema institucional e se estavam inseridos em grupo de pesquisa. Após, foi realizado o preenchimento do 
formulário, assinado e encaminhado aos solicitantes. Com relação à solicitação de emissão de parecer no 
Anexo IV/B -Relatório semestral de atividades do servidor afastado para pós-graduação da professora Luciana 
Moreira de Souza, foi realizada a conferência pela DPPI se a servidora tinha projeto cadastrado em sistema 
institucional, se estava inserida em grupo de pesquisa e se a servidora declarou em suas publicações fomento 
do IFRS. Após, foi realizado o preenchimento do formulário, assinado e encaminhado à solicitante.7. Avaliação 
das Prestações de contas: a diretora explicou que esta etapa referente aos Editais de fomento se dará de 
maneira remota e apresentou a proposta de a conferência da documentação ser realizada por dois membros 
da CAGPPI por projeto. A presidente também apresentou um formulário eletrônico criado com a base no Anexo 
IV (Formulário de avaliação de prestação de contas de recursos de programa de projeto) da Instrução Normativa 
Proppi/Proen/Proex/Proad Nº 02, de 12 de junho de 2019. A comissão aprovou ambas sugestões. O prazo para 
entrega das prestações de contas referentes ao Edital Complementar n° 74/2019, vinculado ao Edital IFRS 
64/2019 - Fomento Interno 2020/2021 é até o dia 16 de novembro. A DPPI compartilhará pasta no drive com 
os avaliadores com todos os documentos necessários entregues pelos pesquisadores. 8. ASSUNTOS 
GERAIS: 8.1 DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO: com o intuito de manter os encontros mensais, foi agendada a 
data para a próxima reunião, que será no dia 12 de novembro, às 15 horas. 
  

Nome Assinatura 

Luciana Pereira Bernd __________________________________ 

Jader da Silva Netto  __________________________________ 

Marcus André Kurtz Almança __________________________________ 

Paula Bianchet __________________________________ 

Hernanda Tonini  _________________________________ 

Raquel Fronza Scotton __________________________________ 

Odila Bondam Carlotto __________________________________ 

Pauline Fagundes Rosales __________________________________ 

Tiago Belmonte Nascimento __________________________________ 
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