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 ATA 02/2021 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI) 

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2021, às 13 horas e 30 minutos, 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: Jader da Silva Netto, Jamerson Fiorentin, Hernanda Tonini, Marcus             

André Kurtz Almança, Odila Bondan Carlotto, Paula Bianchet, Pauline Fagundes Rosales, Raquel Fronza             

Scotton e Raquel Bondan de Lima, sob a presidência da Prof. Luciana Pereira Bernd, para tratar das                 

seguintes pautas: 1 - Projetos submetidos e aprovados por mérito: foram apresentadas três propostas                      

submetidas e aprovadas por mérito pela CAGPPI no Edital Nº 06/2020 –Fluxo contínuo - Projetos de                

Pesquisa e Inovação, sendo elas: 1.1 “A visão dos estudantes de 1º ano do IFRS Campus BG sobre o cinema                    

brasileiro”; 1.2 “Representação das mulheres nos livros didáticos de História: reflexões sobre o feminino no               

Brasil Colônia e Império”; 1.3 “Contação de Histórias em tempos pandêmicos: uso de recursos digitais para                 

promover a prática da leitura de jovens em situação de vulnerabilidade”, todos os projetos da pesquisadora                

Letícia Schneider Ferreira. Foram apresentadas três propostas submetidas e aprovadas por mérito no Edital              

IFRS Nº 58/2020 – Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, sendo elas: 1.4                

“Avaliação da demanda por cursos de vinhos no Brasil”; 1.5 “A importância do marketing de serviços na                  

atuação dos profissionais de serviços em ambientes domiciliares. Ambos da pesquisadora Tatiane Pellin             

Cislaghi; 1.6 “Vegetarianismo: uma questão de saúde ou direito dos animais?”, sob coordenação do               

pesquisador Franco Nero Antunes Soares. 2 - Projetos submetidos no Edital IFRS Nº 59/2020 - Fluxo                         

Contínuo – Projetos de Pesquisa e/ou Inovação Desenvolvidos por Servidores do IFRS em Cursos de                             

Pós-Graduação Lato Sensu, Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado: 2.1 “A                        

(re)escrita no ensino médio: do ensino da forma à aprendizagem da função” da pesquisadora Andreia Kanitz;                

2.2 “Desdobramentos da Política de Educação Física, Esporte e Lazer do Instituto Federal do Rio Grande do                 

Sul: uma análise das perspectivas docentes sobre a Educação Física Escolar” do pesquisador Tiago Locatelli;               

2.3 “A Convivência com o Outro e a Inclusão no Ambiente Escolar: Contribuições de um Role-Playing Game”                 

do pesquisador Rafael Ramires Jaques e; 2.4 “Autofagia, apoptose e autólise de leveduras durante a               

segunda fermentação e características dos vinhos espumantes elaborados pelos métodos tradicional e            

charmat” do pesquisador Bruno Cisilotto. 3 - Relatórios parciais de projeto aprovados: Foram                    

apresentados os relatórios parciais de projetos e de discentes aprovados em uma tabela contendo o nome do                 

Edital e o nome do membro da CAGPPI que havia realizado a avaliação: 3.1 “Perfil metabólico de ovelhas no                    

período de transição e sua influência na saúde do neonato” vinculado ao Edital IFRS Nº 92/2018 – Fluxo                  

Contínuo – Projetos de Pesquisa e/ou Inovação Desenvolvidos por Servidores do IFRS em Cursos de               

Pós-graduação Lato Sensu, Programas de Pós-graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado do pesquisador            

Domênico Weber Chagas; 3.2 “Matemática aplicada na fitopatologia” vinculado ao Edital IFRS Nº 91/2018 –                

Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação da discente Raiane Jacqueline Conci; 3.3 “ Fonte                  

Organomineral de nutrientes na fertirrigação da cultura do morango” vinculado ao Edital IFRS Nº 91/2018 –                

Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação do coordenador Miguel Angelo Sandri; 3.4. “Diversidade               

de fungos associados a doenças de tronco em videira – Coleção de Fungos” vinculado ao Edital IFRS Nº                  

91/2018 – Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação do coordenador Marcus André Kurtz Almança. 4                 

– Relatórios finais de discentes aprovados: 4.1 “Efeito de diferentes substratos e do monitoramento da                     

luminosidade durante a forçagem de mudas de videiras produzidas por enxertia de mesa” vinculado ao Edital                

IFRS Nº 77/2018 – Fomento Interno 2019/2020 do bolsista Marcio Nilton Lima Mautone. Este projeto foi                

finalizado no Sigproj; 4.2 “Fonte Organomineral de nutrientes na fertirrigação da cultura do morango”               

vinculado ao Edital IFRS Nº 91/2018 – Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação da aluna Tanúbia                  

da Rosa Haas. 5 - Desligamento de discentes bolsista e voluntário: 5.1 A diretora informou que aluna                        

voluntária Águeda Sandrin, do projeto “A neurociência na formação de professores: um olhar para a               
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alfabetização” coordenado pelo professor Gregório Durlo Grisa vinculado ao Edital Nº 64/2019 - Fomento              

Interno 2020/2021 foi desligada no dia 25/11/2020. A aluna informou por e-mail que não entregaria relatório                

em virtude de não ter participado das atividades remotas; 5.2 A aluna Lucimara da Silva dos Santos vinculado                   

ao projeto “Modos de alfabetizar: contextos de alfabetização na região de Bento Gonçalves” coordenado pelo               

professora Aline Santos Oliveira referente ao Edital Nº 64/2019 - Fomento Interno 2020/2021 foi desligada no                

dia 13/11/2020. A aluna entregou o relatório final e este foi aprovado. 6 – Relatórios finais de                      

coordenadores e discentes e aprovados e projetos finalizados do Edital IFRS Nº 006/2020 – Fluxo                             

Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação 6.1 “Estudo de sistemas espacialmente distribuídos através                      

de Rede de Mapas Acoplados” do coordenador Vagner Weide Rodrigues e aluna Thayná Andrade Barbosa;               

6.2 “Comportamento Organizacional: Produção científica brasileira em teses e dissertações no período de             

2000 a 2019” da coordenadora Leane Maria Filipetto e alunas Julia Paese Faccin e Emanuela Marcon                

Bagnara; 6.3 “O artigo neutro lo da língua espanhola: tradução em obras literárias hispano-americanas” do                

coordenador Kleber Eckert e alunos Christian Casanova Klima e Esther de Paula Guedes; 6.4              

“Monitoramento de contágio da COVID-19 no setor turístico da cidade de Bento Gonçalves” da coordenadora               

Hernanda Tonini e aluno Bruno dos Santos Melo; 6.5 “Avaliação internacional de acessibilidade na web” da                 

coordenadora Andréa Poletto Sonza e aluna Hélen Vitória Machado Treméa. Após aprovação dos             

documentos, os projetos foram finalizados no SigProj. 6.6.Os relatórios do professor Luciano Manfroi e da                 

aluna Bruna Unfer Zuchetto do projeto “Influência de diferentes cepas de levedura nas características              

físico-químicas durante a autólise em espumantes obtidos pelo método tradicional” (Edital IFRS Nº 91/2018 –               

Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação) foram aprovados, porém o projeto ainda não foi                

finalizado, pois falta a avaliação do relatório da outra ic/it voluntária. 7 -Cancelamento de projetos: Foram                    

solicitados o cancelamento de dois projetos vinculados ao Edital Nº 091/2018 – Fluxo contínuo - Projetos de                  

Pesquisa: 7.1 “Análise da utilização de cadernos de campo por agricultores associados da Cooperativa Nova                

Aliança, cenário do uso de insumos e de manejos vitícolas” do pesquisador Marcus André Kurtz Almança. O                 

professor justifica que houve dificuldade de execução em função da pandemia Covid-19 e informou que o                

aluno voluntário Rodrigo Gobatto não entregará relatório porque não executou nenhuma atividade no projeto.              

7.2 “BaccuS: proposta de um framework para vitivinicultura sustentável” da pesquisadora Shana Sabbado             

Flores. A professora relata que o projeto foi substituído por outro de escopo semelhante e fomento externo e                  

não chegou a ser iniciado. O aluno Rafael Spisla também não entregará relatório. 8- Pedido de alteração de                      

projeto: foram apresentados as seguintes solicitações: 8.1 Projeto “Relação do perfil metabólico de ovelhas               

no período periparto com a transferência da imunidade passiva ao cordeiro, vinculada ao Edital IFRS Nº                

92/2018 – Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e/ou Inovação Desenvolvidos por Servidores do IFRS em                

Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, Programas de Pós-graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado, do             

pesquisador Domênico Weber Chagas que solicita Mudança no título para “Perfil metabólico de ovelhas no               

período de transição e sua influência na saúde do neonato 8.2 Projeto “'Qual a relação entre o contexto e as                    

narrativas das seções 'Perfis' e 'Meu Marido Ferroviário', presentes na revista Correio dos Ferroviários, entre               

as décadas de 30 a 70?'” da pesquisadora Adriana Romero Lopes, que solicita alterações no texto: mudança                 

do objeto empírico da pesquisa, objetivos, justificativa; 8.3 Projeto “Literatura e outras artes: formações              

discursivas e construção de sentido na contemporaneidade” pesquisadora Amália Cardona Leites vinculado            

ao Edital Nº 64/2019 - Fomento Interno 2020/2021 que solicita a troca de coordenação para a professora                 

Michele Mafessoni.O deferimento das três solicitações também se deu via e-mail pelos membros da CAGPPI.               

9 - Pedidos de prorrogação de projeto: foram recebidas três solicitações, sendo elas: 9.1 “Fonte                      

Organomineral de nutrientes na fertirrigação da cultura do morango” do professor Miguel Angelo Sandri,              

vinculado ao Edital IFRS Nº 91/2018 – Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação; 9.2 “Diagnóstico e                  

sistema de acompanhamento para implantação de programa de gestão para a sustentabilidade” da             

professora Shana Sabbado Flores, submetido no Edital IFRS Nº 06/2020 – Fluxo Contínuo – Projetos de                

Pesquisa e Inovação; 9.3 “Vinícolas Coloniais: possibilidades para a preservação da Paisagem do Vinhedo              

Tradicional da Serra Gaúcha” da professora Soeni Bellé, no Edital n° 75/2019 - Fluxo contínuo - projetos de                  
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pesquisa e/ou inovação desenvolvidos por servidores do IFRS em curso de pós-graduação Lato sensu, strictu               

sensu ou pós-doutorado. O deferimento foi dado por e-mail pelos membros da Comissão e dado o retorno                 

aos coordenadores dos projetos. 10 - Solicitação de parecer CAGPPI Relatório Semestral - Afastamento                     

Stricto Sensu Docentes: foram solicitados os seguintes pareceres da CAGPPI (anexo IV/B): 10.1 Claudine               

Possoli Beltran. A Diretora relatou que foi realizada uma consulta com a professora sobre o andamento do                 

projeto no dia 10/07/2020 e esta informou no dia 6/10/2020 que o projeto já estava finalizado. Sendo assim, o                   

projeto foi finalizado no Sigproj. Dessa forma, no parecer foi mencionado que a professora não está com                 

projeto cadastrado no sigproj e está cadastrada em um grupo de pesquisa. Além disso, apesar da servidora                 

declarar no anexo IV/A (Relatório semestral de atividades do servidor afastado para pós-graduação) que              

houve publicação em Livro e/ou Capítulo de Livro e que houve participação em eventos científicos com                

apresentação de trabalho, não houve inserção da documentação comprobatório das publicações; 10.2            

Alexandre da Silva: não está com projeto cadastrado no sigproj, está cadastrado em um grupo de pesquisa e                  

não apresentou nenhuma publicação; 10.3 Ana Lúcia Paula da Conceição: está com projeto cadastrado no               

sigproj, está cadastrada em um grupo de pesquisa e não apresentou nenhuma publicação. 11- Solicitação                

de parecer- Afastamento para Qualificação TAE: 11.1 Daiane de Marco: a servidora não está com projeto                        

cadastrado no sigproj e está cadastrada em um grupo de pesquisa; 11.2 Tiago Felipe Ambrosini: não está                    

com projeto cadastrado no sigproj e está cadastrado no grupo de pesquisa “Grupo de Estudos e Pesquisas                 

em Educação Profissional e Tecnológica” do IFRS Campus Porto Alegre, no entanto, o mesmo encontra-se               

não-atualizado há mais de 12 meses. Assim, foi orientado que o grupo seja atualizado ou então, que o                  

servidor solicite sua inserção em outro grupo de pesquisa. 12 - Solicitação de parecer- Afastamento para                      

Qualificação docente: 12.1 Andreia Kanitz: a servidora está com projeto cadastrado no sigproj e está                 

cadastrada em um grupo de pesquisa; 12.2 Tiago Locatelli: o servidor está com projeto cadastrado no sigproj                   

e está cadastrado em um grupo de pesquisa; 12.3 Carlos Henrique Monschau Funck: o servidor está com                    

projeto cadastrado no sigproj e está cadastrado em um grupo de pesquisa. 13 - Prestação de contas                     

EDITAL IFRS Nº 64/2019 – Fomento Interno para projetos de pesquisa e inovação 2020/2021: A Diretora                             

informou as prestações de contas que foram avaliadas e aprovadas pela CAGPPI: 13.1 Evandro Ficagna;               

13.2 Diego Lieban; 13.3 Roberta Schmatz; 13.4 Delair Bavaresco (aprovada com devolução de R$215,55). 14                     

- Prestação de contas EDITAL IFRS N° 36/2020 – Auxílio à publicação de produtos bibliográficos: A                             

Diretora informou as prestações de contas que foram avaliadas e aprovadas pela CAGPPI: 14.1 Evandro               

Ficagna; 14.2 Janine Trevisan. 15 - Prestação de contas EDITAL IFRS Nº 74/2019 Apoio a projetos para                             

implantação e estruturação de habitats de inovação e empreendedorismo: A prestação de contas do                      

professor Leonardo Cury teve até o momento 3 avaliações, sendo todas com o parecer “provada com                

pendências. O último parecer foi emitido em 05/01/2021 (envio de email ao coordenador) com solicitação de                

devolução de R$ 250,01, não havendo retorno até o presente momento. 16 - Editais 2021: Foram lançados                   

os seguintes editais: 16.1 Edital IFRS Nº 58/2020 – Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e                  

Inovação. Foi enfatizado pela diretora que a partir deste Edital será considerado aprovado o Projeto que                

obtiver a nota mínima de 40 (quarenta) pontos na avaliação de mérito. A diretora informou que formulário                 

eletrônico de avaliação a ser realizada pela CAGPPI já foi alterado; 16.2 Edital IFRS Nº 59/2020 – Fluxo                   

Contínuo – Projetos de Pesquisa e/ou Inovação Desenvolvidos por Servidores do IFRS em Cursos de               

Pós-Graduação Lato Sensu, Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado; 16.3 Edital IFRS              

Nº 60/2020 - Fluxo Contínuo - Propostas que visam à geração de novas tecnologias e à proteção da                  

propriedade intelectual; 16.4 Edital IFRS Nº 61/2020 – Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa e Inovação                  

Contemplados por Agências Externas de Fomento; 16.5 Edital IFRS Nº 02/2021 - Fluxo Contínuo –                 

Publicação de aplicativos ou jogos no Googleplay; 16.6 EDITAL IFRS Nº 06/2021 – Apoio aos discentes de                 

cursos técnicos de nível médio e de graduação em apresentação de trabalhos em eventos científicos no                

âmbito da pesquisa e inovação; 16.7 EDITAL IFRS Nº 07/2021 – Apoio aos discentes de cursos lato sensu e                    

de programas de Pós-graduação Stricto sensu em apresentação de trabalhos em eventos científicos no              

âmbito da pesquisa e inovação. A Diretora comentou que esses dois últimos editais já tiveram inscrições do                 
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primeiro bloco aberto e encerrados, porém não tivemos nenhuma solicitação de auxílio do Campus Bento               

Gonçalves. 17 - Instruções Normativas publicadas: Foram apresentadas novas IN que foram lançadas:                  

17.1 IN PROPPI Nº 04, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 que regulamenta o padrão de afiliação institucional                 

do IFRS e redação de agradecimento de apoio em publicações científicas nacionais e internacionais. 17.2 IN                 

PROPPI Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2021 que regulamenta os fluxos referentes ao Setor de Publicações                  

Científicas do IFRS. 18 - Resolução Publicada. Foi publicada a Resolução nº 009, de 05 de fevereiro de                       

2021 que aprova as alterações no Regimento do Programa de Fomento à Pesquisa e à Inovação do Instituto                  

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). Foram apresentadas algumas das                

principais mudanças no Regimento. AIPCT passa a ser chamada de AIPCTI (Auxílio Institucional à Produção               

Científica, Tecnológica e à Inovação. Também foi demonstrado as diferentes modalidades de projetos de              

pesquisa e inovação, e os valores máximos que podem ser solicitados para cada modalidade. As bolsas de                 

Fomento Interno também foram modificadas e divididas nas seguintes modalidades: Bolsa de Iniciação             

Científica (BICT) e Bolsa de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (BIDTI): destinadas aos              

discentes de cursos técnicos de nível médio das modalidades concomitante, integrado ou subsequente e              

discentes dos cursos de graduação do IFRS que realizam iniciação científica e tecnológica em projetos de                

pesquisa e inovação aprovados e classificados em edital e, Bolsa de Apoio Técnico (BAT): destinada aos                

discentes dos cursos stricto sensu e lato sensu do IFRS que participam de projetos de pesquisa e inovação                  

aprovados e classificados em edital. Também foi demonstrado os valores de cada bolsa, considerando a               

carga horária semanal. Foram enfatizados os § 2º e 4° do Art. 31 da referida Resolução, os quais descrevem                   

a possibilidade dos bolsistas receberem complementação financeira. 19 - Nova composição da CAGPPI. A                   

professora Luciana comentou que o mandato dos atuais membros da CAGPPI já expirou (apresentou planilha               

controle) e por isso foi lançado um edital para eleições para novos membros. A Diretora agradeceu a todos                  

pela colaboração, aprendizado e comprometimento durante todo o mandato e convidou os membros para que               

se inscrevessem no Edital 02/2021/CEP-BG. Os novos membros tomarão posse na próxima reunião. 20 -                

Data da próxima reunião: a Diretora sugeriu uma reunião para o dia 16 de março e fez um convite aos                       

membros da CAGPPI para que participem dessa reunião para darem boas-vindas aos novos membros.  
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