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ATA 04/2021 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI)

Aos vinte e nove dias do mês de março 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: Caroline Poletto, Edson Carpes Camargo, Eduarda Kremer, Eliel

Felizardo, Flávia Deconto, Jamerson Fiorentin, Leane Maria Fillipeto, Marcus André Kurtz Almança, Orlando

Barbieri Belloli, Pauline Fagundes Rosales, Shana Paula Segala Miotto, Rafael de Carvalho Barbosa, Thayná

Andrade Barbosa, e a estagiária da DPPI Camila Dal Ponte, sob a presidência da Prof. Luciana Pereira

Bernd, para tratar das seguintes pautas: 1 - Apresentação da estagiária da DPPI. A professora Luciana

apresentou a Camila Dal Ponte, que iniciou seu estágio vinculado à DPPI e DEX. 2- Projetos submetidos e

aprovados por mérito: foram apresentadas três propostas submetidas e aprovadas por mérito pela CAGPPI

no Edital Nº 58/2020 –Fluxo contínuo - Projetos de Pesquisa e Inovação, sendo elas: 2.1 “Especismo e

doenças zoonóticas emergentes: o caso COVID-19” coordenado pelo professor Franco Nero Antunes Soares;

2.2 “Proposta de planejamento estratégico: estudo de caso em uma empresa metalúrgica de Bento

Gonçalves-RS” e “Transporte de cargas vivas no contexto de cadeias de suprimentos sustentáveis: uma

revisão sistemática da literatura” ambos coordenados pela professora Tatiane Pellin Cislaghi; 2.3 E um projeto

no Edital IFRS nº 61/2020 Fluxo contínuo - projetos de pesquisa e inovação contemplados por agências

externas de fomento “TechTrap: Sistema 4.0 automatizado de monitoramento remoto para auxílio no controle

da mosca-das-frutas” coordenado pela professora Shana Sabbado Flores. 3 -Relatórios parciais de projeto

aprovados: 3.1 “A interação da criança surda no contexto da Educação Infantil em uma instituição da rede

regular de ensino: um estudo de caso na perspectiva da educação inclusiva” 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 da pesquisadora Fabiane Lima Cigognini. 4 –

Relatórios finais aprovados: 4.1 “Influência de diferentes cepas de levedura nas características

físico-químicas durante a autólise em espumantes obtidos pelo método tradicional” vinculado ao Edital IFRS

Nº 91/2018 – Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação da aluna Amanda Aparecida Loureiro. 4.2

Relatório final da coordenadora Letícia Schneider Ferreira e do aluno Robert Reiziger de Melo Rodrigues do

projeto “Contação de Histórias em tempos pandêmicos: uso de recursos digitais para promover a prática da

leitura de jovens em situação de vulnerabilidade”, vinculado ao Edital IFRS Nº 06/2020 – Fluxo Contínuo –

Projetos de Pesquisa e Inovação. Ambos os projetos foram finalizados no Sigproj; 4.3 Relatório final da

coordenadora Letícia Schneider Ferreira do projeto “A visão dos estudantes de 1º ano do IFRS Campus BG

sobre o cinema brasileiro” vinculado ao Edital IFRS Nº 06/2020 – Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e

Inovação.4.4 “A pedagogia de gêneros e o ensino de espanhol na escola básica: uma reflexão metodológica”

sob coordenação 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. Neste caso a professora enviou a tese referente ao trabalho, assim não

passou pela avaliação da CAGPPI e o projeto foi finalizado. 5- Pedido de prorrogação de projeto: A

professora Luciana relatou que foi solicitado o pedido de prorrogação do projeto “A interação da criança surda

no contexto da Educação Infantil em uma instituição da rede regular de ensino: um estudo de caso na

perspectiva da educação inclusiva” 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 coordenador pela pela professora Fabiane Lima Cigognini. O pedido havia sido enviado via

email aos membros da CAGPPI para o deferimento e este foi aprovado. 6 - Solicitação e emissão de

parecer CAGPPI Relatório Semestral - Afastamento Stricto Sensu Docentes: foram solicitados e emitidos

os seguintes pareceres da CAGPPI (anexo IV/B) referente ao semestre 2020/2: 6.1 Pedro Henrique de Morais

Campetti: está com projeto cadastrado no sigproj, está cadastrado em um grupo de pesquisa e declarou

fomento do IFRS em suas publicações; 6.2 Ana Lúcia Paula da Conceição: está com projeto cadastrado no
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sigproj, está cadastrada em um grupo de pesquisa e não apresentou nenhuma publicação; 6.3 Rafael

Ramires Jaques: está com projeto cadastrado no sigproj, está cadastrado em um grupo de pesquisa e não

declarou fomento do IFRS em suas publicações. O servidor não declarou o fomento do IFRS em sua

publicação em virtude das normas da revista não o permitirem, conforme mencionado via email. Assim, foi

feita somente a menção ao vínculo ao IFRS; 6.4 Aline Dalpiaz Troian:está com projeto cadastrado no sigproj,

está cadastrada em um grupo de pesquisa e não apresentou nenhuma publicação; 6.5 Soeni Bellé: está com

projeto cadastrado no sigproj, está cadastrada em um grupo de pesquisa e não apresentou nenhuma

publicação; 6.6 Joaquim Rauber: está com projeto cadastrado no sigproj, está cadastrado em um grupo de

pesquisa e não apresentou nenhuma publicação; 6.7 Elisa Seerig: está com projeto cadastrado no sigproj,

está cadastrada em um grupo de pesquisa e declarou fomento do IFRS em suas publicações. 7 - Solicitação

e emissão de parecer CAGPPI Relatório Anual - Afastamento Stricto Sensu TAES: foi solicitado e emitido

o seguinte parecer da CAGPPI: 7.1 Adriana Romero Lopes: A professora Luciana mencionou que o modelo

para parecer da CAGPPI constante no relatório dos TAE é distinto dos docentes, apenas constando de uma

forma genérica o Parecer da CAGPPI. Assim, Luciana informou os membros que, após conferência da

documentação encaminhada pela servidora e todos os encaminhamentos dados pela CAGPPI m 2020/2

referente ao seu projeto, foi enviado o seguinte parecer “A servidora está com o projeto de pesquisa

cadastrado em sistema institucional, vinculado ao Edital Nº 92/2018 – Fluxo contínuo- Projetos de Pesquisa

Strictu Sensu de outra Instituição de Ensino, no período da avaliação deste relatório. No dia 10 de dezembro

de 2020 a servidora solicitou parecer da CAGPPI do Campus Bento Gonçalves frente à mudança do objeto

empírico da pesquisa, objetivos e justificativa de seu projeto de pesquisa, sendo o mesmo deferido por esta

comissão. A servidora está cadastrada nos grupos de pesquisa “Educação, Experiências Docentes e Direitos

Humanos” (IFRS) e “SÉPIA: Preservação, Memórias, Acervos” (UFRGS) do CNPq no período da avaliação

deste relatório. A servidora apresentou comprovantes de suas publicações no período referente a este

relatório, não sendo observada a declaração do fomento do IFRS em suas publicações. Entretanto, as

publicações apresentadas foram em eventos/congressos”. 8 - Instruções Normativas publicadas: 8.1 A

professora Luciana comentou que foi publicada a IN PROPPI/PROEN/PROEX/PROAD Nº 01, de 18 de março

2021 que Regulamenta a utilização e prestação de contas dos recursos concedidos pelo fomento interno

IFRS no âmbito da pesquisa, pós-graduação, inovação, ensino, extensão e indissociáveis. Foi apresentada

brevemente a IN e, Luciana disse que fará uma reunião com os pesquisadores que forem contemplados com

a AIPCTI para detalhar a IN. Falou que seria interessante os membros lerem a IN já que farão as avaliações

das prestações de contas, no período estabelecido no edital de fomento interno. 8.2 IN 02/2021 que

Regulamenta o cadastro e a manutenção de grupos de pesquisa no IFRS. A professora Luciana comentou

que essa IN foi modificada recentemente e que agora os líderes dos grupos de pesquisa devem enviar à

CAGPPI o relatório anual (Anexo II). Assim, a CAGPPI deve definir qual a data que os líderes de pesquisa

devem entregar o referido relatório. Foi definido que será 15 dias após o inicio do semestre letivo, com

relatório referente ao ano anterior. 9 - Capacitação Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): A Professora

Luciana convidou a servidora Paula Miotto para explicar melhor sobre a capacitação, já que é membro do

CEP. Paula relatou que na primeira reunião deste ano do CEP, a professora Cintia, que é coordenadora do

Comitê, comentou que eles têm um material pronto para fazer capacitação nos campi, devido essa

necessidade de regularização de projetos, além de revistas que exigem esse parecer para publicação

posterior. Paula disse que este ano o CEP recebeu uma instrução para pesquisa feita em formulários online.

Na sexta, Paula conversou com a professora Cintia e, esta disse que precisa que formalize a demanda da

capacitação. Sendo assim, é necessário saber se a capacitação será apenas para os membros da CAGPPI

ou aberta a todos os servidores interessados. Ficou acordado que será aberto a todos os servidores, e como

o edital de fomento interno está aberto terá que ser o mais rápido possível. A DPPI mandará email para o

CEP combinando a data. 10 - Formulário de Homologação Edital Complementar 06/2021: Foi

demonstrado o formulário de Homologação, o qual foi baseado no Anexo V do Edital 12/2021. Ficou acordado

que os membros da CAGPPI receberão toda a documentação, farão a conferência e preencherão o
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formulário. 11 - Tramitação dos Editais pela CAGPPI. A professora Luciana mostrou um documento que

mostra os editais em vigência e tramitação pela CAGPPI. Será encaminhado por email para os membros da

comissão para melhor entendimento dos fluxos e processos. 12 - Data da próxima reunião: a Diretora

sugeriu uma reunião para o dia 26 de abril para finalização dos projetos homologados do Edital

Complementar 06/2021. 13- Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por

mim, Pauline, pela presidente da comissão e demais membros presentes.

Nome Assinatura

Caroline Poletto __________________________________

Edson Carpes Camargo __________________________________

Eduarda Kremer _________________________________

Eliel Felizardo __________________________________

Flávia Deconto __________________________________

Jamerson Fiorentin __________________________________

Leane Maria Fillipeto __________________________________

Luciana Pereira Bernd __________________________________

Marcus André Kurtz Almança __________________________________

Orlando Barbieri Belloli __________________________________

Pauline Fagundes Rosale __________________________________

Rafael de Carvalho Barbosa __________________________________

Shana Paula Segala Miotto __________________________________

Thayná Andrade Barbosa __________________________________


