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ATA 06/2021 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI)

Aos trinta e um dias do mês de maio 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), Edson Carpes Camargo,

Rafael de Carvalho Barbosa, Caroline Poletto, Shana Paula Segala Miotto, Flavia Deconto, Orlando Barbieri

Bellol, Eduarda Kremer Schlindvein e Eliel Felizardo sob a presidência de Luciana Pereira Bernd. A reunião

contou com as seguintes pautas: 1 - Relatórios aprovados: 1.1 – Relatório parcial de aluno avaliado pela

CAGPPI e aprovado: “Matemática aplicada na fitopatologia”, vinculado ao Edital Nº 091/2018 – Fluxo

contínuo - Projetos de Pesquisa, coordenado pelo professora Sandra Denise Stroschein, da aluna voluntária

Bruna Luzzatto Berton. 1.2 – Relatórios finais de alunos(as) (Edital Nº 64/2019 - Fomento Interno

2020/2021): 1.2.1 – “Modelo de análise de websites de regiões enoturísticas”, coordenado pela professora

Hernanda Tonini, da aluna Laura Framia Ferri. 1.2.2 – “Lapec - Laboratório de Prototipagem para ensino de

ciências”, coordenado pelo professor Delair Bavaresco, da aluna Stephanie Novello Maria dos Santos. 1.2.3 –

“Avaliação de desempenho em vitivinicultura sustentável utilizando de ferramentas de gestão” coordenado

pela professora Shana Sabbado Flores, da aluna Camila Angela Mugnol. 1.2.4 – “Prototipagem e novas

tecnologias para a fruticultura” coordenado pelo professor Leonardo Cury da Silva, do aluno Willian Bergonsi.

1.2.5 – “Aplicação do delineamento simplex-centróide no estudo da influência de resíduos de fungicidas sobre

a cinética fermentativa de um mosto de uva”, coordenado pelo professor Evandro Ficagna, dos alunos Gil

Ignacio Lara Canizares e Bruna Eduarda Rossler. 1.2.6 – “A neurociência na formação de professores: um

olhar para a alfabetização”, coordenado pelo professor Gregório Durlo Grisa, dos alunos Allana Canacar

Biscaia e Jaqueline Biazus. 1.2.7 – “Fontes organominerais de nutrientes na fertirrigação cultura do morango”,

coordenado pelo professor Miguel Angelo Sandri, das alunas Bruna Fochesatto e Jéssica Bellé. 1.2.8 –

“Percepção dos agricultores a respeito do uso de agrotóxicos na região Uva e Vinho”, coordenado pela

professora Aline Hentz, da aluna Beatriz Gelatti. 1.2.9 – “Desenvolvimento de materiais pedagógicos - físicos

e digitais - para a Educação STEM”, coordenado pelo professor Diego Eduardo Lieban, dos alunos Sarah

Fitarelli, Fabian Loti e Maria Júlia Reginato. 1.2.10 – “O realismo na filosofia da ciência de David Hume”,

coordenado pelo professor Franco Nero Antunes Soares, dos alunos Bruna de Souza Vanazzi, Lorenza Pabst

Botton e Tiago Dadalt Zappaz. 1.3 – Relatórios finais de aluno(a) e do coordenador(a) avaliados pela

CAGPPI e aprovados (Edital IFRS nº 74/2019 – Apoio a projetos para implantação e estruturação de habitats

de inovação e empreendedorismo): 1.3.1 - “Click - Espaço de Inovação”, coordenado pelo professor Leonardo

Cury da Silva, da aluna Sabrina Verona Duarte. Salientou-se que o projeto não foi finalizado em virtude da

pendência em prestação de contas por parte do coordenador. 1.4 – Relatórios finais de coordenador(a)

avaliados pela CAGPPI e aprovados (Edital IFRS Nº 06/2020 – Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e

Inovação): 1.4.1 - “Razão e paixões na moralidade em Hume”, do professor Franco Nero Antunes Soares

(projeto não finalizado por pendência de relatórios de alunas). 2 - Prestação de contas - EDITAL IFRS Nº

06/2021: A Diretora comentou que a aluna Lorenza Pabst Botton, a qual 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, teve até

a data desta reunião, 31 de maio de 2021, para realizar o envio de prestação de contas. O membro da

CAGPPI, Shana Paula Segala Miotto, se dispôs a fazer a avaliação dessa prestação de contas quando do

recebimento da documentação. 3 - Resultado propostas homologadas, Classificação preliminar e

Resultado final - Edital complementar nº 06/2021 vinculado ao Edital IFRS nº 12/2021: Luciana

apresentou os passos realizados, começando com o resultado preliminar da homologação das propostas,

onde a proposta da professora Isadora Finoketti Malicheski não foi homologada, decisão feita na reunião

anterior a esta, sendo que a proponente encaminhou recurso, sendo este aprovado pela CAGPPI via e-mail.

Ainda, foi apresentado o processo da avaliação de parcerias, onde os membros da CAGPPI pontuaram, via
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formulário eletrônico, as propostas que possuíam parcerias. As avaliações de Currículo Lattes foram feitas via

Portal Integra. Somando-se essas avaliações, mais a avaliação ad hoc, o processo do resultado da

classificação parcial foi encaminhado por e-mail para deferimento dos membros da comissão, o qual foi

aprovado. No dia 28 de maio foi feita a publicação do resultado parcial. Foi ressaltado, também, que os dias

31 de maio e primeiro de junho correspondem ao período de solicitação de recursos, caso hajam solicitações,

a consulta se dará via e-mail com todos os membros da comissão. O resultado final será publicado até o dia

04/06/2021, conforme cronograma do Edital complementar 06/2021. 4 - Minuta Edital seleção de bolsistas:

A diretora apresentou a minuta do Edital de seleção de bolsista que será publicado no dia sete de junho, a

mesma foi previamente encaminhada aos membros via email, os quais não fizeram nenhuma colocação.

Sendo assim, o documento foi dado por aprovado. 5 - Assuntos gerais: Ficou previamente agendada a data

da próxima reunião, a acontecer no dia 28 de junho. 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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