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ATA 05/2021 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI)

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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: Camila Dal Ponte (estagiária da DPPI), Caroline Poletto, Flávia

Deconto, Shana Paula Segala Miotto, Orlando Barbieri Belloli, Eduarda Kremer Schlindvein, Eliel Felizardo,

Jamerson Fiorentin e Thayná Andrade Barbosa sob a presidência de Luciana Pereira Bernd. Os

representantes do segmento docente justificaram suas ausências em virtude de estarem em período de

férias. A reunião contou com as seguintes pautas: 1 - Relatórios aprovados: 1.1 – Relatório parcial de

projeto: “Dos barracões ao SPA do vinho: o desenvolvimento do setor hoteleiro vinculado a fatores históricos,

econômicos e ao enoturismo”, 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, coordenado pelo professor Carlos Henrique Monschau Funck, tendo como avaliação a o envio

de publicação de livro com filiação ao IFRS. 1.2 – Relatório parcial de aluno avaliado pela CAGPPI e

aprovado: “Diversidade de fungos associados a doenças de tronco em videira – Coleção de Fungos”,

vinculado ao Edital Nº 091/2018 – Fluxo contínuo - Projetos de Pesquisa, coordenado pelo professor Marcus

André Kurtz Almança, da aluna voluntária Roberta Duarte Rech. 1.3 – Relatórios finais de aluno(a) e do

coordenador(a) avaliados pela CAGPPI e aprovados (Edital IFRS Nº 06/2020 – Fluxo Contínuo – Projetos

de Pesquisa e Inovação): 1.3.1 - “Proposta de Plano de Negócios da empresa Sítio Guinter Garten”,

coordenado pela professora Tatiane Pellin Cislaghi, aluno Ricardo Faccio. 1.3.2 – “A presença da vanitas na

arte: morte e efemeridade nas pinturas de artistas do período barroco” coordenado pela professora Letícia

Schneider Ferreira, da aluna Luana Pagel de Mello. 1.3.3 – “Representação das mulheres nos livros didáticos

de História: reflexões sobre o feminino no Brasil Colônia e Império”, coordenado pela professora Letícia

Schneider Ferreira, da aluna Sofia de Freitas Leitão. 1.3.4 – “A visão dos estudantes de 1º ano do IFRS

Campus BG sobre o cinema brasileiro” coordenado pela professora Letícia Schneider Ferreira, da aluna Ana

Julia de Bairros. 1.4 – Relatórios finais de alunos(as) (Edital Nº 64/2019 - Fomento Interno 2020/2021):

1.4.1 – “História, arte e feminino: as representações de Judith e Holofernes na pintura”, coordenado pela

professora Letícia Schneider Ferreira, dos alunos Stephan Leonard Gerhardt e Milena Boaretto Guadagnin.

1.4.2 – “A representação de Helena de Tróia em Ovídio: reflexões sobre o feminino na literatura latina”,

coordenado pela professora Letícia Schneider Ferreira, das alunas Milena Boaretto Guadagnin, Laura Cavalli

Ferri, Vitória Tainá Melo e Claryce Izabel Cavalicanti Soares. 1.4.3 – “Ensino de língua portuguesa para

imigrantes e refugiados: desafios e perspectivas” coordenado pela professora Carina Fior Postingher Balzan,

das alunas Júlia Sonaglio Pedrassani e Monique Dias Souza. 1.4.4 – “Literatura e outras artes: formações

discursivas e construção de sentido na contemporaneidade” coordenado pela professora Michele Mafessoni

de Almeida, das alunas “Ingrid Cacciamani, Maisa Malavolta, Jennyfer Marini Deliberalli, Larissa Bielscki e

Marina da Cruz. 1.4.5 – “Desenvolvimento de materiais pedagógicos - físicos e digitais - para a Educação

STEM”, coordenado pelo professor Diego Eduardo Lieban, da aluna Sofia Invernizzi Dal Ponte. 1.4.6 –

“Modos de alfabetizar: contextos de alfabetização na região de Bento Gonçalves”, coordenado pela

professora Aline Santos Oliveira, do alunos Robert Reiziger de Melo Rodrigues. 2 - Parecer em Relatório

Semestral de Afastamento de Docente: A Diretora apresentou um parecer emitido pela CAGPPI para o

relatório semestral da servidora afastada para Pós-Graduação, professora Claudine Possoli Beltram. 3 -

Parecer em Solicitação de Afastamento de Docente: A Diretora apresentou um parecer emitido pela

CAGPPI referente à solicitação de afastamento de docente, do professor Carlos Henrique Monschau Funck.

4 - Proposta homologada no EDITAL IFRS N° 06/2021: A professora Luciana comentou que a aluna

Lorenza Pabst Botton teve sua proposta homologada pela CAGPPI no 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, onde todos os membros foram de acordo com a homologação.
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O parecer de todos os membros da CAGPPI foi recebido pela DPPI via resposta a um email, no qual foi posto

o link de acesso à pasta da aluna contendo toda a documentação submetida por ela para conferência por

parte dos membros. Comentou, também, que os próximos passos da aluna serão 01/05/2021 - Prazo máximo

para Lorenza apresentar carta de aceite do evento e, 31/05/2021 (10 dias após o último dia do evento) -

Prazo máximo para a discente prestar contas referente ao fomento recebido. 5 - Homologação das

propostas EDITAL IFRS N° 12/2021; EDITAL complementar n° 06/2021: Luciana comentou todas as

propostas homologadas e que conforme o que consta no Edital todos os pedidos de bolsa poderão ser

atendidos. Posteriormente abriu para discussão e decisão do colegiado referente à duas propostas que

tiveram conferência da documentação por membros da CAGPPI sendo observado alguma inconsistência: o

primeiro deles trata-se da proposta da professora Isadora Finoketti Malicheski, na qual observou-se o

preenchimento incorreto do Anexo I e do formulário de submissão, onde o número de bolsistas e título da

proposta eram divergentes. Os membros da CAGPPI decidiram por manter a não homologação. O segundo

caso foi da proposta do professor Diego Eduardo Lieban, que na data que submeteu desta (19/04/2021), a

plataforma do Currículo Lattes constava sua última atualização em agosto de 2020, ou seja, fora do prazo

especificado no Edital, o qual era a partir de 01 de janeiro de 2021. No entanto, no dia 21/04/2021 constava

na Plataforma do currículo lattes a sua atualização, ou seja, em data posterior à publicação do resultado

parcial das propostas homologadas (26/04/2021). Por unanimidade, os membros da comissão decidiram por

homologar a proposta. 5 – Assuntos gerais: a Diretora comentou que nos 27 e 28 de abril, a DPPI irá

encaminhar aos membros e-mails solicitando pareceres referente à submissão de recursos quanto a não

homologação. Sugerindo e ficando combinado a data da próxima reunião a acontecer no dia 31 de maio. 6 -

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por mim, Camila, pela presidente

da comissão e demais membros presentes.
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