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 ATA 10/2020 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI) 

 

Aos doze dias do mês de novembro 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, Jader da Silva Netto, Larissa Moro Goulart, Paula Bianchet, Hernanda 
Tonini, Raquel Fronza Scotton, Raquel Bondam de Lima, 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 discentes aprovados: A diretora iniciou a reunião apresentando uma tabela 
intitulada de Edital IFRS Nº 91/2018 – Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação, abaixo era constado 
seus respectivos projetos que tiveram relatórios aprovados. Ao lado dos projetos, estava descrito o nome do 
membro da CAGPPI que havia realizado a avaliação, assim como nas demais menções de avaliação pela 
CAGPPI. As seguintes propostas tiveram relatórios finais aprovados:  1.1 Projeto “Educação Matemática: 
formação de professores pesquisadores” dos discentes Adrian Ruan Horn de Borba, Caroline Lisiak, Cristina 
Engelmann, Dhesse Cavalheiro da Silveira, Fernanda Zimer, Maicon Kubiak e Lidiane Schuck dos Santos.  
Após aprovação dos documentos o projeto foi finalizado no SigProj. 1.2 “Matemática aplicada na fitopatologia” 
das alunas Lisandra Pitol e Tatiane Weimann. 2. Relatório parcial de projeto aprovado: o relatório entregue 
pela professora Sandra Denise Stroschein, referente ao Projeto “Matemática aplicada na fitopatologia” 
cadastrado no Edital IFRS Nº 91/2018 – Fluxo Contínuo, foi avaliado anteriormente pela CAGPPI e aprovado.  
3. Desligamento de Bolsista: coordenado pela Professora Andréia Kanitz, o Projeto “LínguaTec” vinculado ao 
Edital IFRS Nº 07/2020 – Apoio à Edição de Periódicos Científicos do IFRS, solicitou o desligamento do bolsista 
Samuel Ânderson Gebing, devido vínculo empregatício.  A coordenadora contatou à DPPI, que em virtude dos 
trâmites necessários para capacitação que deveria acontecer para o novo bolsista, não irá selecionar um novo 
aluno para a vaga. O aluno que até então era bolsista, foi indicado como voluntário. Conforme descrito no Edital, 
o relatório final, foi encaminhado pela coordenadora à PROPPI para avaliação. 4. Desligamento de voluntário 
e projeto finalizado: o Projeto “Razões do uso ou desuso de EPIs na aplicação de agrotóxicos” coordenado 
pelo Professor Paulo Roberto Wünsch teve seu prazo de execução finalizado. O relatório final do coordenador 
foi enviado para avaliação e foi aprovado. Referente ao relatório da aluna voluntária, o pesquisador  encaminhou 
a solicitação de desligamento da estudante, e descreveu a seguinte justificativa: “Na qualidade de Coordenador 
da pesquisa: Razões do uso ou desuso de EPls na aplicação de agrotóxicos, informo: a) Que a referida pesquisa 
contou com a participação dos docentes: Luis Carlos Diel Rupp e Marcus André Kurtz Almança além disto como 
bolsista voluntário, durante um período, o discente Pedro Augusto Macari Bortolini; b) Que em razão do 
processo de aprovação pelo Comitê de Ética foi solicitado a prorrogação em razão da necessidade de efetuar 
entrevistas; c) Que a referida prorrogação foi aprovada conforme o cronograma proposto; d) Que em razão 
disto foi indicada como bolsista voluntária a discente Laura Framia Ferri; e) Que na seqüência conforme 
previsão do calendário acadêmico teve início o período de férias escolares; f) Que na continuidade, 11 de 
fevereiro de 2020 tive que ser submetido a um procedimento cirúrgico para retirada de um tumor na cabeça 
ficando afastado das atividades profissionais até o dia 05 de março de 2020; g) Que na data de retorno à 
atividade profissional o calendário acadêmico foi suspenso; h) Que a discente Laura Framia Ferri, mostrou 
interesse, contudo as circunstâncias e o estágio do projeto já participação; h) Que a referida bolsista voluntária 
ficou impossibilitada de participação em razão do anteriormente relatado, não tendo nenhuma responsabilidade 
disto”, assim o documento da aluna não será entregue, e por sua vez, não receberá certificação de atuação em 
projeto de pesquisa. O referido projeto já foi finalizado. 5.Projetos submetidos e aprovados por mérito: foram 
apresentadas duas propostas submetidas no Edital Nº 06/2020 –Fluxo contínuo - Projetos de Pesquisa e 
Inovação, são elas: 5.1 “Proposta de Plano de Negócios da empresa Sítio Guinter Garten” da Pesquisadora 
Tatiane Pellin Cislaghi; 5.2 “A presença da vanitas na arte: morte e efemeridade nas pinturas de artistas do 
período barroco” da Pesquisadora Letícia Schneider Ferreira. Ambas tiveram aprovação de mérito. 6. 
Solicitação de parecer CAGPPI Relatório Semestral - Afastamento Stricto Sensu: conforme explicado, a 



 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Rio Grande do Sul – IFRS 

Campus Bento Gonçalves 
 

 

entrega do documento à CGP, é uma necessidade do servidor que está afastado para Pós-Graduação. No 
documento é inserido o anexo IV/B, para análise da CAGPPI e emissão de um parecer. As solicitações dos 
servidores afastados foram encaminhadas aos membros desta comissão (2 membros para cada solicitação) 
por e-mail para análise e parecer via formulário eletrônico. Algumas dúvidas surgiram durante o preenchimento, 
principalmente em relação ao conceito de “fomento”.  Após consulta à CGP, foi determinado que é dever do 
servidor declarar em suas publicações a existência de fomento do IFRS durante seu afastamento. 
Posteriormente, foram apresentados na reunião os servidores que tiveram seus relatórios/publicações 
analisado pelos membros da CAGPPI: 6.1 Pedro Henrique de Morais Campetti; 6.2 Aline Dalpiaz Troian; 6.3 
Soeni Bellé; 6.4 Claudia Soave; 6.5 Elisa Seerig; 6.6 Rafael Ramiro Jaques; 6.7 Joaquim Rauber. A diretora 
explanou que como este trâmite trata-se de um parecer emitido pela CAGPPI, deu-se o encaminhamento para 
análise documental do grupo. No entanto, após explanações  e votação, a maioria dos membros da Comissão 
não consideraram necessário a conferência da documentação acontecer pela CAGPPI, e sim, pela Diretoria de 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Assim, ficou decidido que apenas será apresentado à comissão para 
conhecimento os pareceres que tiverem sido emitidos. 7. Alterações de itens AIPCT - EDITAL IFRS Nº 
64/2019 – FOMENTO INTERNO PARA PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO 2020/2021: os seguintes 
pesquisadores solicitaram alterações de itens do AIPCT: Roberta Schmatz, Diego Eduardo Lieban e Delair 
Bavaresco. A documentação foi encaminhada aos membros da comissão via e-mail para apreciação e emissão 
de parecer. Após retorno, foi comunicado aos pesquisadores o parecer final. 8. Prestação de contas do 
EDITAL IFRS Nº 70/2019 – Apoio aos servidores efetivos em apresentação de trabalhos em eventos 
científicos no âmbito da pesquisa e inovação: a avaliação foi realizada via formulário eletrônico, criado no 
modelo do Anexo VIII, e compartilhamento dos documentos pelo drive com os membros avaliadores da 
CAGPPI. Foram duas as servidoras contempladas por este edital. As professoras Tatiane Pellin Cislaghi e Luiza 
Pieta, solicitaram R$ 530,00 e R$ 240,00 respectivamente, para a inscrição no evento. Ambas foram avaliadas 
e tiveram suas prestações de contas aprovadas. 9. Pedidos de prorrogação de projeto: foram recebidas três 
solicitações, sendo elas: 9.1 “A pedagogia de gêneros e o ensino de espanhol na escola básica: uma reflexão 
metodológica” da Professora Michele Mafessoni, vinculado ao Edital n° 75/2019 - Fluxo contínuo - Projetos de 
Pesquisa e/ou Inovação desenvolvidos por servidores do IFRS em curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Strictu 
Sensu ou Pós-doutorado; 9.2 “Estudo nutricional, fitotécnico e resgate de manejo e utilização de plantas 
alimentícias não-convencionais (PANC) da Serra Gaúcha: valorização de uma alternativa para a alimentação 
saudável” do Pesquisador Luis Carlos Diel Rupp, submetido no Edital n° Nº 90/2018- Fluxo Contínuo - Projetos 
de Pesquisa e Inovação Contemplados por Agências Externas de Fomento; 9.3 “Matemática aplicada na 
fitopatologia” da Pesquisadora Sandra Denise Stroschein, no Edital Nº 091/2018 – Fluxo contínuo - Projetos de 
Pesquisa. O deferimento foi dado por e-mail pelos membros da Comissão e dado o retorno aos coordenadores 
dos projetos. 10. Pedido de alteração de projeto: foram apresentados as seguintes solicitações: 10.1 Projeto 
“Modos de alfabetizar: contextos de alfabetização na região de Bento Gonçalves” da Professora Aline Santos 
Oliveira, vinculada ao Edital de Fomento Interno, que solicita permanência no projeto como coordenadora 
mesmo estando lotada em outro Campus do IFRS; 10.2 Projeto “Comportamento Organizacional: Produção 
científica brasileira em teses e dissertações no período de 2000 a 2019” da Pesquisadora Leane Maria Filipetto, 
que pede a inclusão de revisão de artigos científicos no projeto de pesquisa e inclusão de membro na equipe 
de execução atuando como colaboradora; 10.3 Projeto “Matemática aplicada na fitopatologia” Pesquisadora 
Sandra Denise Stroschein que que solicita alteração do grupo de pesquisa no qual o projeto está vinculado. O 
deferimento das três solicitações também se deu via e-mail pelos membros da CAGPPI. 11. Instrução 
Normativa CAGPPI: já encaminhada por e-mail, e inserida na pauta somente para  conhecimento, foi informado 
sobre a publicação da Instrução Normativa PROPPI Nº 03, de 21 de outubro de 2020 que regulamenta a 
criação, a composição, as atribuições e o funcionamento da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de 
Pesquisa e Inovação (CAGPPI), a qual também ficou para a apreciação dos membros e possíveis 
considerações. 12. Pareceres da CAGPPI: 12.1 Relatório semestral de afastamento e pedido de 
afastamento: conforme decidido anteriormente, o processo de preenchimento do anexo se dará pela DPPI e 
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apenas apresentado para ciência dos membros da Comissão na reunião seguinte; 12.2 Alterações de 
projetos: inserção/exclusão de membros, alterações de prazos, metodologia, objetivos: permanece no 
fluxo atual,  compartilhamento dos documentos pelo drive e retorno pelos membros da CAGPPI por e-mail. 13. 
Prestação de contas EDITAL IFRS Nº 64/2019 – Fomento Interno para projetos de pesquisa e inovação 
2020/2021/ EDITAL IFRS Nº 74/2019 Apoio a projetos para implantação e estruturação de habitats de 
inovação e empreendedorismo/ EDITAL IFRS N° 36/2020 – Auxílio à publicação de produtos 
bibliográficos: conforme mencionado nos editais é a CAGPPI quem realiza esta avaliação. O prazo para 
entrega dos documentos do Edital de Fomento Interno e Habitats de Inovação, é segunda-feira, dia 
16/novembro, e para o edital de Auxílio à publicação de produtos bibliográficos é no dia 20/novembro. Sugerido 
pela Diretora ainda na reunião anterior, o compartilhamento dos documentos será pelo drive no formato PDF, 
e a avaliação via formulário eletrônico (por dois membros). As duplas de avaliadores foram propostas e levadas 
para aprovação da Comissão. A partir da data de hoje, serão encaminhadas as prestações já encaminhadas 
pelos pesquisadores, sendo o definido como data limite da avaliação o dia 27 de novembro para as prestações 
vinculadas aos editais IFRS Nº 64/2019 e IFRS Nº 74/2019; e 04 de dezembro para os projetos vinculados ao 
edital IFRS N° 36/2020. 14. ASSUNTOS GERAIS: 14.1 Solicitação de alteração de liderança no grupo de 
pesquisa Ensino e Aprendizagem de Física do IFRS: o professor Jader da Silva Netto, atual líder do Grupo, 
encaminhou uma solicitação de alteração: “Venho por meio desta, solicitar a alteração na liderança do grupo 
de pesquisa Ensino e Aprendizagem de Física do IFRS. Atualmente, constam como líderes, eu, Jader da Silva 
Netto e a professora Camila Riegel Debom (segunda líder). A alteração em questão diz respeito a minha saída 
da posição de líder. A justificativa para esta alteração reside no fato de eu, atual líder, estar atuando na 
Coordenação de Ensino de Graduação, o que inviabiliza a realização de outras atividades ligadas à pesquisa 
como a condução de projetos e o trabalho de articulação do grupo. Visando manter a liderança sob 
responsabilidade de um pesquisador com titulação de Doutorado (para que o mesmo não passe a ser um grupo 
atípico), o único membro do grupo a se colocar à disposição para tal atuação foi a professora Camila. 
Permaneço à disposição caso se faça necessário algum esclarecimento adicional e aguardo posicionamento 
desta diretoria.” Após leitura da Instrução Normativa 006/2014 que regulamenta o cadastro e manutenção de 
Grupos de pesquisa no IFRS, a Comissão não se manifestou de maneira contrária. Assim, a Diretora irá 
encaminhar a solicitação a PROPPI para realizar a referida alteração. 14.2 DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO: 
com o intuito de esclarecer possíveis dúvidas na avaliação de prestação de contas, a Diretora sugeriu uma 
reunião para o dia 30 de novembro às 15:00h. 
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