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ATA 02/2022 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação
(CAGPPI)

Aos seis dias do mês de abril de 2022, às 16 horas, aconteceu a reunião ordinária da
CAGPPI, realizada na sala de áudios 1 do IFRS Campus Bento Gonçalves. Participaram
do encontro: Camila Dal Ponte (estagiária da DPPI), Caroline Poletto, Edson Carpes
Camargo, Flavia Deconto, Marcus André Kurtz Almança, Miguel Angelo Sandri, Orlando
Barbieri Bellol, Thayná Andrade Barbosa, e sob a presidência de Luciana Pereira Bernd.
Os membros, Eduarda Kremer Schlindvein e Leane Maria Filipetto justificaram sua
ausência na reunião. A reunião contou com as seguintes pautas: 1 - Projetos enviados e
aprovados por Mérito: 1.1- Projeto “Educação Financeira Escolar e o Novo Ensino
Médio” coordenado pela professora Karine Pértile, vinculado ao EDITAL IFRS Nº 07/2022
– FLUXO CONTÍNUO – PROJETOS DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO.
1.2 - Projeto “Desenvolvimento de novos produtos alimentício” coordenado pelo professor
Leonardo Cury da Silva, vinculado ao EDITAL IFRS Nº 07/2022 – FLUXO CONTÍNUO –
PROJETOS DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO. 2 - Relatórios finais
aprovados: 2.1 - Edital IFRS Nº 77/2018 – Fomento Interno 2019/2020: 2.1.1 - “NEPGS
nos diferentes campi do IFRS: estrutura, funcionamento e envolvimento da comunidade
acadêmica”, coordenado pela professora Janine Bendorovicz Trevisan, da aluna Jéssica
Sabrini Froes. O projeto foi finalizado. 2.2 - Edital IFRS Nº 58/2020 – Fluxo Contínuo -
Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: 2.2.1 - “Mulheres em transe na terra do
Sol: o feminino nos filmes de Glauber Rocha”, coordenado pela professora Letícia
Schneider Ferreira, da aluna Sofia Laste Furlanetto. O projeto foi finalizado. 2.2.2 -
“Olhares femininos sobre tempos sombrios: as ditaduras do Conesul nas obras de
escritoras latino-americanas”, coordenado pela professora Letícia Schneider Ferreira, da
aluna Lavínia Pietra Gonçalves de Azevedo. O projeto foi finalizado. 2.2.3 - “Desafios e
oportunidades no comércio eletrônico B2C: Um estudo de caso em uma indústria vinícola
da serra gaúcha”, coordenado pela professora Tatiane Pellin Cislaghi, da aluna Patrícia
Felipin. O projeto foi finalizado. 2.2.4 - “Preconceito e padrões de beleza: a relação e seus
impactos nas meninas adolescentes da Serra Gaúcha”, coordenado pela professora
Janine Bendorovicz Trevisan, da aluna Bianca Battisti, a discente foi desligada do projeto.
2.3 - 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: 2.3.1 - “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”, relatório da coordenadora Fabiane Lima Cigognini aprovado e
projeto finalizado. 2.4 - Edital IFRS Nº 12/2021 – Fomento Interno para Projetos de
Pesquisa e Inovação 2021/2022 (projetos finalizados): 2.4.1 - “As representações de
Helena de Tróia na arte: análises sobre o feminino na pintura”, coordenado pela
professora Letícia Schneider Ferreira, das alunas Maria Eduarda Altíssimo Medeiros,
Eduarda Candaten Rosolen e Gabriela de Moura Carson. 2.4.2 - “As mulheres que não
comem pão: o feminino e o mar na Odisseia”, coordenado pela professora Letícia
Schneider Ferreira, da aluna Bianca Elizabeth Suthoff Lunkes. 2.4.3 - “A representação de
Helena de Tróia em Ovídio: reflexões sobre o feminino na literatura latina”, coordenado
pela professora Letícia Schneider Ferreira, da aluna Sofia Laste Furlanetto. 2.4.4 -
“Materiais didáticos para topografia: uma alternativa ao ensino” coordenado pela
professora Isadora Finoketti Malicheski, dos alunos Eduardo Garcia Moreira, Bianca
Moretto, Camila Dal Ponte e Laryssa Almeida Damiani. 2.4.5 - “As transformações
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provocadas pela pandemia do novo coronavírus no trabalho e na saúde mental dos
docentes”, coordenado pelo professor Paulo Roberto Wünsch, da aluna Lorenza Corti
Villa. 2.4.6 - “A neurociência na formação de professores: um olhar para a alfabetização”,
coordenado pelo professor Gregório Durlo Grisa, das alunas Allana Canacar Biscaia e
Milena dos Santos Nunes. 2.4.7 - “Desenvolvimento em linguagem VBA de ferramenta
computacional para ajuste de parâmetros cinéticos na fermentação alcoólica de vinhos”,
coordenado pelo professor Evandro Ficagna, dos alunos Isadora Menezes Rudolph e
Angelo Gava. 2.4.8 - “Ensino de Língua Portuguesa para imigrantes e refugiados:
desafios e perspectivas”, coordenado pela professora Carina Fior Postingher Balzan, das
alunas Júlia Sonaglio Pedrassani, Aléxia Islabão dos Santos e Monique Dias Souza. 2.4.9
- “O ensino de Sociologia nas escolas de nível médio na região da 16ª CRE/RS: um
estudo exploratório”, coordenado pelo professor Jonathan Henriques do Amaral, do aluno
Robert Reiziger de Melo Rodrigues. 2.4.10 - “Atravessamentos neoliberais na educação
das infâncias: um estudo dos documentos produzidos no campo educacional no Brasil a
partir da redemocratização”, coordenado pelo professor Edson Carpes Camargo, das
alunas Eloíse Cousseau Machry e Jéssica da Silva. 2.4.11 - “Modelo de análise de
websites de regiões enoturísticas”, coordenado pela professora Hernanda Tonini, das
alunas Laura Framia Ferri, Ana Luiza Royer Annoni e Luiza Ferreira Aiolfi, sendo a última
desligada do projeto. 2.4.12 - “Recepção de Cortázar no Brasil”, coordenado pelo
professor Tiago Pedruzzi, da aluna Priscila Ogliari Mariani. 2.4.13 - “Desenvolvimento de
materiais pedagógicos - físicos e digitais - para a Educação STEM”, coordenado pelo
professor Diego Eduardo Lieban, das alunas Allana Canacar Biscaia, Gabriele Batisti,
Brenda Luísa Dupont Sauthier e Thayná Andrade Barbosa. 2.4.14 - “Comportamento
Organizacional: Produção científica brasileira em teses e dissertações no período de 2000
a 2019”, coordenado pela professora Leane Maria Filipetto, das alunas Emanuela Marcon
Bagnara e Julia Paese Faccin. 2.4.15 - “O ativismo político pentecostal no governo
Bolsonaro”, coordenado pela professora Janine Bendorovicz Trevisan, dos alunos
Graziela de Vargas Miorelli e Robert Reiziger de Melo Rodrigues. 2.4.16 - “Tecnologias
Digitais e a Aprendizagem Significativa: contribuições para o ensino da Física”,
coordenado pelo professor Edson Carpes Camargo, da aluna Angela Schneider Ritter. 3 –
Pedido de Alteração de Projetos: Projeto: “Autofagia, apoptose e autólise de leveduras
durante a segunda fermentação e características dos vinhos espumantes elaborados
pelos métodos tradicional e charmat”, coordenado pelo Técnico-administrativo Bruno
Cisilotto, 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, solicitou alteração
no prazo de finalização para 31 de março de 2023. O pedido foi deferido pelos membros
da comissão via e-mail. 4 - Prestação de contas Edital 09/2021- AUXÍLIO À
PUBLICAÇÃO DE PRODUTOS BIBLIOGRÁFICOS: O projeto “Giro da Fechadura”
coordenado pelo professor Paulo Roberto Wünsch, teve sua prestação de contas
aprovada após a segunda avaliação. Ainda, foi apresentada a relação/informação de
todos os projetos vinculados a editais de fomento 2021/2022 que tiveram suas prestações
de contas aprovadas. 5 - Solicitação de atividades práticas: A professora Melânia
Lazzari Rigo solicitou agendamento de atividade prática presencial vinculada a programas
e projetos. A solicitação foi autorizada pela comissão via email. 6 - Relatório Anual de
Afastamento - TAE’s: A CAGPPI emitiu parecer referente ao relatório anual de atividades
da servidora afastada para pós-graduação Adriana Romero Lopes. 7 - Relatório
Semestral de Afastamento - DOCENTES: A comissão emitiu parecer referente ao
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relatório semestral de atividades dos seguintes docentes afastados para pós-graduação:
Andreia Kanitz, Rafael de Carvalho Barbosa, Joaquim Rauber e Pedro Henrique de
Morais Campetti. 8 - EDITAL IFRS Nº 09/2022 APOIO AOS SERVIDORES EFETIVOS
EM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS NO ÂMBITO DA
PESQUISA E INOVAÇÃO: A proposta da professora Janine Bendorovicz Trevisan com o
trabalho “Pentecostal political activism in the Bolsonaro government” foi homologada. 9 -
EDITAL IFRS Nº 10/2022 APOIO AOS DISCENTES DO IFRS EM APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS NO ÂMBITO DA PESQUISA E INOVAÇÃO:
O discente Robert Reiziger de Melo Rodrigues teve a proposta de apresentação do
trabalho intitulado “Persuasão do voto: estratégias de candidatos evangélicos na eleição
brasileira de 2018” homologada. 10 - Relatório Anual dos Grupos de Pesquisa: Luciana
propôs aos membros a revisão da decisão feita anteriormente que colocava como prazo
aos líderes de grupos de pesquisa do Campus Bento Gonçalves o envio do relatório anual
15 dias após o início do ano letivo. A nova proposta, feita pelo Comitê de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação do IFRS, coloca como limite a data de 30 de junho de 2022
para a entrega, visando uma uniformização de todos os Campi da instituição. Ficou
decidido, pelos membros desta comissão, que o novo prazo será de 30 de junho. 11 -
Adequação de AIPCTI - Edital 12/2022: Foram analisados todos os pedidos de AIPCTI
(ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AIPCTI E/OU KITS DE
EQUIPAMENTOS EDITAL IFRS No 12/2022 – FOMENTO INTERNO 2022/2023) e dado o
encaminhamento de solicitação ao professor Daniel Martins Ayub, projeto “Elaboração de
Biopolímeros com Resíduos de Malte Utilizado na Fabricação de Cerveja”, de adequação
dos valores (custeio e capital) uma vez que o valor solicitado excedeu o limite máximo por
projeto (R$ 4.700,00). Além disso, solicitou-se que o item agitadores magnéticos fosse
retirado da categoria de custeio. Referente à solicitação do professor Diego Eduardo
Lieban, projeto “Desenvolvimento de materiais pedagógicos - físicos e digitais - para a
Educação STEM”, a Comissão solicitou uma justificativa referente ao uso do objeto “puff”
no desenvolvimento da pesquisa. As solicitações dos demais pesquisadores (Diovane
Freire Moterle, Evandro Ficagna e Luis Carlos Diel Rupp) não necessitam de ajustes. O
prazo para adequação de AIPCTI, se necessário, é de 22/04/2022. 12 - ASSUNTOS
GERAIS: 12.1- A Diretora salientou a recomposição de membros da CAGPPI que
passarão pelo processo de eleição no dia 12 de abril de 2022. 12.2 - Foi proposto um
cronograma para as reuniões ordinárias da CAGPPI para o ano de 2022, sendo estas
realizadas nas seguintes datas: 04 de maio, 15 de junho, 13 de julho, 24 de agosto, 21 de
setembro, 19 de outubro, 16 de novembro e 14 de dezembro. 12.3 - A próxima reunião
ficou agendada para o dia 04 de maio de 2022 às 16 horas. 13 - 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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