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ATA 10/2021 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI)

Aos treze dias do mês de setembro de 2021, às 13 horas e 30 minutos, aconteceu uma reunião

extraordinária 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, Caroline Poletto, Flavia Deconto, Orlando Barbieri Belloli, Eduarda Kremer Schlindvein, Leane

Maria Filipetto, Marcus André Kurtz Almança, Rafael de Carvalho Barbosa, Shana Paula Segala Miotto,

Thayná Andrade Barbosa e Robert Reiziger De Melo Rodrigues, sob a presidência de Luciana Pereira Bernd.

O discente Eliel Felizardo justificou sua ausência na reunião. A reunião contou com as seguintes pautas: 1-

Projetos submetidos e aprovados por MÉRITO: 1.1 - “Eficácia de derivados da 8-hidroxiquinolina no

controle de fungos associados a doenças de tronco de videira”, 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

pela professora Luciana Moreira de Souza. 1.2 - “Canal de Suez: Um estudo exploratório sobre rotas

comerciais alternativas”, vinculado ao Edital IFRS nº 58/2020 - Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa,

Pós-graduação e Inovação, coordenado pela professora Tatiane Pellin Cislaghi. 1.3 - “Mulheres em transe na

terra do Sol: o feminino nos filmes de Glauber Rocha”, vinculado ao Edital IFRS nº 58/2020 - Fluxo Contínuo -

Projetos de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, coordenado pela professora Letícia Schneider Ferreira. 1.4

- “Olhares femininos sobre tempos sombrios: as ditaduras do Conesul nas obras de escritoras

latino-americanas”, vinculado ao Edital IFRS nº 58/2020 - Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa,

Pós-graduação e Inovação, coordenado pela professora Letícia Schneider Ferreira. 1.5 - “Desafios e

oportunidades no comércio eletrônico B2C: um estudo de caso em uma indústria vinícola da serra gaúcha”,

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

coordenado pela professora Tatiane Pellin Cislaghi. 2 – Relatórios parcial e finais aprovados: 2.1 –

Relatório parcial do coordenador aprovado: “Fonte Organomineral de nutrientes na fertirrigação da cultura do

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

professor Miguel Angelo Sandri. 2.2 – Relatórios finais da coordenadora e aluno aprovados, projeto finalizado:

“Conjuntos separadores em grafos e suas aplicações”, vinculado ao Edital IFRS Nº 06/2020 – Fluxo Contínuo

– Projetos de Pesquisa e Inovação, coordenado pela professora Roselaine Neves Machado e do aluno Paulo

Roberto Bacchi da Silva. 3 - Pedidos de Alteração de projetos: 3.1 - O projeto “Fonte Organomineral de

nutrientes na fertirrigação da cultura do morango”, vinculado ao Edital Nº 091/2018 – Fluxo contínuo - Projetos

de Pesquisa, coordenado pelo professor Miguel Angelo Sandri, solicitou alteração no prazo de finalização do

projeto de pesquisa para 20/07/2022. A solicitação foi deferida. No entanto, esta Comissão aconselha o

coordenador, ao invés da prorrogação, a proceder com o encerramento do projeto em outubro de 2021,

quando finaliza a vigência do acordo de parceria vinculada a ele com a empresa Beifiur, e a replicação deste

projeto no edital de fluxo contínuo vigente. Em procedendo-se desta forma, o acordo de parceria pode ter o

termo aditivo pelo tempo máximo permitido, e não somente até julho de 2022, quando não há mais respaldo

para prorrogação da proposta em virtude da duração máxima de projeto estabelecida no Edital de fluxo

continuo que está vinculado. 3.2 - O projeto “Formação de professores de língua inglesa a partir do programa

PDPI (CAPES-FULBRIGHT): uso de metodologias ativas e TICs nas salas de aula da rede pública federal”,

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 pela

professora Elisa Seerig, solicitou alteração do título para “Língua inglesa e emoções: uma abordagem

compreensiva da Literatura à luz da Teoria Socio-Histórico-Cultural”. Além disso, na justificativa apresentada

pela professora, menciona que houve alteração no enfoque, resumo e proposta. Desta forma, a CAGPPI,
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após avaliar a situação, orientam a coordenadora pela conclusão do atual projeto de pesquisa, inserindo em

anexo a este a justificativa para tal, com posterior submissão de um novo projeto no Edital de fluxo contínuo

vigente, o de n° 59/2020, a fim de representar a realidade. 4 – Criação de grupo de pesquisa: O professor

Edson Carpes Camargo encaminhou solicitação para criação do grupo de pesquisa intitulado: “Grupo de

Estudos e Pesquisas Educação e Formação de Professores (GEFor)”, liderado pelos professores Edson

Carpes Camargo e Henri Luiz Fuchs. A solicitação foi deferida pelos membros da comissão via e-mail. Os

trâmites foram seguidos conforme constante na Instrução Normativa PROPPI Nº 02, DE 08 DE MARÇO
DE 2021. O grupo de pesquisa encontra-se certificado pela Instituição na data da presente reunião,

conforme apresentado pela professora Luciana Bernd, além de constar na sub-aba “grupos de pesquisa”, na

aba Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do site Campus Bento Gonçalves. 5 - Parecer CAGPPI

em Relatório semestral de atividades de servidores afastados para pós-graduação: A CAGPPI emitiu

parecer referente ao relatório semestral de atividades dos servidores afastados para pós-graduação Andreia

Kanitz, Alexandre Silva e Pedro Henrique de Morais Campetti. 6 - Parecer CAGPPI para afastamento de

servidores para atividades de Pós-Graduação: A Comissão emitiu parecer referente a solicitação de

afastamento de servidores para atividades de Pós-Graduação para o professor  Carlos Henrique Monschau

Funck. 7 - Solicitação de realização de atividades práticas presenciais no Campus Bento Gonçalves -

Instrução Normativa N° 01/2021: A presidente da Comissão reforçou o fluxo das solicitações de atividades

práticas presenciais vinculadas a programas ou projetos (o mesmo já havia sido encaminhado ao membros

da CAGPPI via email quando da publicação da IN). Além disso, apresentou as solicitações dos professores

Lúcia de Moraes Batista, Diego Lieban e Luciana Moreira de Souza. Todos os pareceres da CAGPPI frente a

estas solicitações foram aprovados pelos membros da referida comissão via email (metodologia aprovada via

email). A solicitação da professora Lúcia já passou por avaliação e parecer do Comitê Local de Prevenção,

Monitoramento e Controle da Covid-19 e desta forma, está autorizada a realização das atividades

presenciais. A solicitação do professor Diego foi encaminhada pela DPPI para apreciação e emissão de

parecer do Comitê Local,; já a solicitação da professora Luciana está aguardando a manifestação de todos os

membros da CAGPPI para então ser encaminhada para apreciação e emissão de parecer do Comitê Local.

10 – Assuntos gerais: Ficou previamente agendada a data da próxima reunião, a acontecer no dia 18 de

outubro. 9 - Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por mim, Camila, pela

presidente da comissão e demais membros presentes.

Nome Assinatura

Luciana Pereira Bernd __________________________________

Camila Dal Ponte __________________________________

Caroline Poletto __________________________________

Eduarda Kremer Schlindvein __________________________________

Paula Segala Miotto __________________________________

Flavia Deconto _________________________________

https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2021/03/IN-PROPPI-No-02-DE-08-DE-MARCO-DE-2021_GRUPOS-DE-PESQUISA.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2021/03/IN-PROPPI-No-02-DE-08-DE-MARCO-DE-2021_GRUPOS-DE-PESQUISA.pdf
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Edson Carpes Camargo __________________________________

Thayná Andrade __________________________________

Rafael de Carvalho Barbosa __________________________________

Orlando Barbieri Belloli __________________________________

Leane Maria Filipetto __________________________________

Marcus André Kurtz Almança
__________________________________

Robert Reiziger De Melo Rodrigues __________________________________


