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ATA 08/2021 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI)

Aos dois dias do mês de agosto 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,

Pauline Fagundes Rosales, Caroline Poletto, Shana Paula Segala Miotto, Flavia Deconto, Orlando Barbieri

Belloli, Eduarda Kremer Schlindvein, Leane Maria Filipetto, Marcus André Kurtz Almança, Thayná Andrade

Barbosa e Eliel Felizardo sob a presidência de Luciana Pereira Bernd. O professor Rafael de Carvalho

Barbosa justificou sua ausência. A reunião contou com as seguintes pautas: 1 - Projetos enviados e

aprovados por mérito: 1.1 - “Estudo de modelos contínuos aplicados em dinâmica de populações”,

vinculado ao Edital IFRS nº 58/2020 - Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação,

coordenado pelo professor Vagner Weide Rodrigues. 1.2 - “A influência da relação entre razão e paixões na

construção de um caráter virtuoso segundo David Hume”, vinculado ao Edital IFRS nº 58/2020 - Fluxo

Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, coordenado pelo professor Franco Nero

Antunes Soares. 1.3 - “Evasão e Retenção nos cursos de Licenciatura em Física dos Institutos Federais do

Rio Grande do Sul”, vinculado ao 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, coordenado pelo professor Rafael de Carvalho Barbosa. 2 –

Relatórios finais de alunos(as) e coordenadores(as) aprovados/ Projetos finalizados: 2.1 – Edital IFRS

Nº 58/2020 – Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: 2.1.1 - “A importância do

marketing de serviços na atuação dos profissionais de serviços em ambientes domiciliares”, coordenado pela

professora Tatiane Pellin Cislaghi, da aluna Ediane Ziger Isirio. 2.1.2 - “Vegetarianismo: uma questão de

saúde ou direito dos animais?”, coordenado pelo professor Franco Nero Antunes Soares, da aluna Amanda

Basso Roman. 2.1.3 - “Especismo e doenças zoonóticas emergentes: o caso COVID-19”, coordenado pelo

professor Franco Nero Antunes Soares, da aluna Luise Marcolin. 3 – Projeto finalizado: “Desenvolvimento

de materiais pedagógicos - físicos e digitais - para a Educação STEM”, vinculado ao Edital Nº 64/2019 -

Fomento Interno 2020/2021, coordenado pelo professor Diego Eduardo Lieban, mediante justificativa

apresentada do aluno Juan Alexandre Pereira Farias (discente voluntário) pela não entrega do relatório final.

4 – Pedidos de alteração de projetos: 3.1 - O projeto “Diagnóstico e sistema de acompanhamento para

implantação de programa de gestão para a sustentabilidade”, vinculado ao Edital IFRS Nº 06/2020 – Fluxo

Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação, coordenado pela professora Shana Sabbado Flores, solicitou

alteração no prazo considerado para execução de projeto de pesquisa (data início e término do projeto) para

17/08/2020 a 31/01/2023. 3.2 - (Edital IFRS Nº 58/2020 – Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa,

Pós-Graduação e Inovação): 3.2.1 - O projeto “Transporte de cargas vivas no contexto de cadeias de

suprimentos sustentáveis: uma revisão sistemática da literatura”, coordenado pela professora Tatiane Pellin

Cislaghi, solicitou prorrogação do projeto até 07/10/2021. 3.2.2 - O projeto “Proposta de planejamento

estratégico: estudo de caso em uma empresa metalúrgica de Bento Gonçalves-RS”, coordenado pela

professora Tatiane Pellin Cislaghi, solicitou prorrogação do projeto até 07/10/2021. 3.2.3 - O projeto

“Avaliação da demanda por cursos de vinhos no Brasil”, coordenado pela professora Tatiane Pellin Cislaghi,

solicitou prorrogação do projeto até 15/12/2021. As quatro solicitações foram encaminhadas aos membros da

CAGPPI via e-mail, com as respectivas documentações pertinentes, e foram deferidas pelos mesmos. 5 -

Solicitação de afastamento (docentes): O professor Rafael de Carvalho Barbosa e o professor Carlos

Henrique Monschau Funk solicitaram parecer da CAGPPI para composição de suas documentações para

solicitação de afastamento. Ambos possuem projeto de pesquisa cadastrado em sistema institucional e estão

cadastrados em grupo de pesquisa do CNPq no momento das solicitações. 6 - Relatório semestral de

afastamento (docentes): A CAGPPI emitiu parecer referente ao relatório semestral (2021/1) de atividades

dos servidores afastados para pós-graduação Rafael Ramires Jaques e Ana Lucia Paula da Conceição. 7 -
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Edital 09/2021 - Auxílio à Publicação de Produtos Bibliográficos: A Diretora apresentou as seis propostas

contempladas neste edital coordenadas por servidores do Campus Bento Gonçalves e reitoria. 6.1 – Produto

bibliográfico: “Permanência e Êxito no IFRS: reflexões e práticas”, coordenadora Deloíze Lorenzet lotada na

Reitoria. 6.2 – Produto bibliográfico: “Terminologias recomendadas para uma educação mais inclusiva”,

coordenador Áureo Vandré Cardoso. 6.3 – Produto bibliográfico: “Relações étnico-raciais: saberes e

visibilidades necessárias”, coordenadora Alba Cristina Couto dos Santos Salatino lotada na Reitoria. 6.4 –

Produto bibliográfico: “Humanidades reflexões e ações”, coordenadora Janine Bendorovicz Trevisan. 6.5 –

Produto bibliográfico: “O Giro da Fechadura em Bento Gonçalves”, coordenador Paulo Roberto Wünsch. 6.6 –

Produto bibliográfico: “Cuidado de si e autoética: a religação dos saberes docentes na complexidade”,

coordenadora Cláudia Soave. De acordo com o item 4.9.1 do referido Edital, as servidoras lotadas na Reitoria

devem encaminhar a prestação de contas para a Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do

Campus Bento, sendo estas avaliadas pela CAGPPI. Luciana ainda ressaltou que, segundo o cronograma do

Edital, o prazo para a prestação de contas encerra-se no dia 19/11/2021. 8 - Edital IFRS N° 61/2021 – Apoio

aos servidores em apresentação de trabalhos em eventos científicos no âmbito da pesquisa e

inovação: A Diretora apresentou o cronograma do Edital destacando o período de homologação das

propostas pela CAGPPI, 04/08/2021 a 05/08/2021, submissão de reconsideração quanto a não homologação

das propostas pela comissão, nos dias 9 e 10/08/2021, e que o prazo para as prestações de contas é até dez

dias após o último dia do evento. 9 - Assuntos gerais: 8.1 – Categoria de Trabalhos de disciplinas na Mostra

Técnico-Cientifica: A membro Eduarda, representando a Comissão da MTC, apresentou uma demanda para

os demais membros referente a manter ou não a categoria de trabalhos de disciplina separado dos trabalhos

institucionalizados. Após considerações, a CAGPPI considerou pertinente a consulta dos membros aos seus

pares (segmento e áreas) para a emissão de um parecer. Desta forma, ficou pré-agendada uma reunião

extraordinária no dia 16/08/2021 com essa pauta. 8.2 - Solicitação de alteração do plano de aplicação dos

recursos: Luciana reforçou a solicitação de alteração do plano de aplicação dos recursos do projeto

"Desenvolvimento de materiais pedagógicos - físicos e digitais - para a Educação STEM" vinculado ao Edital

IFRS Nº 12/2021– Fomento Interno 2021/2022, coordenado pelo professor Diego Eduardo Lieban, já

encaminhado aos membros da Comissão, via e-mail, para a emissão de parecer. Os membros têm até o dia

03/08/2021 para apresentarem o parecer da solicitação. 8.3 - Ficou previamente agendada a data da próxima

reunião, a acontecer no dia 13 de setembro. 10 - 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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