
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Rio Grande do Sul – IFRS

Campus Bento Gonçalves

ATA 03/2022 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação
(CAGPPI)

Aos quatro dias do mês de maio de 2022, às 16 horas, aconteceu a reunião ordinária da
CAGPPI, realizada na sala de áudios 3 do IFRS Campus Bento Gonçalves. Participaram
do encontro: Camila Dal Ponte, Caroline Poletto, Edson Carpes Camargo, Flavia Deconto,
Katia Regina Baldo, Leane Maria Filipetto, Marcus André Kurtz Almança, Miguel Angelo
Sandri, Raquel Bondam de Lima e sob a presidência de Luciana Pereira Bernd. Os
membros, Miguel Ângelo Canossa Ceccon, Orlando Barbieri Bellol e Robert Reiziger de
Melo Rodrigues justificaram sua ausência na reunião. Na reunião tomaram posse os
representantes discentes e a representante dos técnicos-administrativos eleitos via Edital
02/2022/CEP-BG — Recomposição da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de
Pesquisa e Inovação (CAGPPI), cujos nomes constam na atual Portaria da CAGPPI (No
099, DE 19 DE abril DE 202). A reunião contou com as seguintes pautas: 1 - Pedido de
Alteração de projeto: O projeto “Determinação da qualidade tecnológica e sensorial de
pães produzidos com longa fermentação” coordenado pela professora Lúcia de Moraes
Batista (Edital nº58/2020) solicitou prorrogação no prazo final para 01/11/2022. A consulta
aos membros foi feita via e-mail sendo considerada a solicitação aprovada. 2 - Relatório
Semestral de Afastamento - DOCENTES: A comissão emitiu parecer referente ao
relatório semestral de atividades dos seguintes docentes afastados para pós-graduação:
Melânia Lazzari Rigo, Ana Lucia Paula da Conceição, Tiago Locatelli, Luciana Moreira de
Souza, Elisa Seerig e Aline Dalpiaz Troian. 3 - Adequação de AIPCTI - Edital 12/2022:
Conforme reunião anterior, foram analisados 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. Após contato via e-mail, o coordenador encaminhou novamente o
Anexo I com o valor ajustado de R$ 4.700,00 e retirou o item “agitadores magnéticos”,
com isso, o pedido foi aprovado pelos membros. Referente à solicitação do professor
Diego Eduardo Lieban, coordenador do projeto “Desenvolvimento de materiais
pedagógicos - físicos e digitais - para a Educação STEM”, a Comissão havia solicitado
uma justificativa referente ao uso do objeto “puffs” no desenvolvimento da pesquisa. A
Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação contatou via e-mail o coordenador que
encaminhou a justificativa: “Conforme consta no projeto, as ações desenvolvidas neste
trabalho estão alinhadas com movimentos e projetos de inovação desenvolvidos no
Campus Bento Gonçalves (sobretudo, o PIPA IFmakeRS) e, como tais, dependem de
espaços acolhedores como estratégia de incentivo à colaboração e criatividade,
competências destacadas no projeto. (...) De forma mais objetiva, esclareço que a ideia
dos puffs é inspirada em modelos de espaços inovadores e com o propósito de
oportunizar, junto a eles, o acesso convidativo a livros "flutuantes" que incentivem o
exercício criativo e promovam reflexões acerca da Educação no século 21.” Após
discussão entre os membros da CAGPPI, baseado na justificativa encaminhada pelo
coordenador do projeto, entendeu-se, pela maioria, que o objeto teria como propósito a
estruturação de um espaço de inovação e não seria imprescindível para o cumprimento
dos objetivos propostos no projeto. Além disso, conforme consta na RESOLUÇÃO Nº
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009, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021: "Art. 12. Os editais deverão prever que os projetos
de pesquisa e inovação identifiquem plano de aplicação de recursos, com clara
separação entre despesas de custeio e de capital, conforme os elementos de despesa
indicados neste Regimento.
§ 2º Os valores destinados a aplicações em despesas de capital deverão restringir-se a
equipamentos e instrumentos imprescindíveis ao desenvolvimento da pesquisa, não
disponíveis em laboratórios e demais instalações do campus de exercício do
coordenador da proposta e que, pela singularidade, especificidade e tempestividade do
projeto, não possam se submeter ao processo normal de compra via licitação." Desta
forma, foi decidido pela não aprovação da aquisição do item “puffs” com o fomento
(AIPCTI) destinado ao desenvolvimento do projeto de pesquisa. A DPPI irá enviar e-mail
ao pesquisador solicitando que Anexo I do Edital 12/2022 seja reformulado e
encaminhado novamente para avaliação da referida Comissão e que, em caso de
necessidade, a aquisição do item "puff" seja solicitada à Diretoria de Administração do
Campus. 4 - RESULTADO FINAL: 4.1- EDITAL IFRS Nº 09/2022 - APOIO AOS
SERVIDORES EFETIVOS EM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM EVENTOS
CIENTÍFICOS NO ÂMBITO DA PESQUISA E INOVAÇÃO: A professora Janine
Bendorovicz Trevisan, submeteu o projeto “O ativismo político pentecostal no governo
Bolsonaro” o qual ficou em 14º lugar na classificação geral não sendo contemplado com
recurso. 4.2 - 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 submeteu o
projeto “Persuasão do voto: estratégias de candidatos evangélicos na eleição brasileira de
2018” que ficou em primeiro lugar na classificação geral e contemplado com recurso de
R$5600,00. Robert deve entregar o resumo e carta de aceite do evento até o dia 22 de
julho e a prestação de contas até 16 de agosto, conforme prazos definidos no edital. 4.3 -
EDITAL IFRS Nº 12/2022 - FOMENTO INTERNO PARA PROJETOS DE PESQUISA E
INOVAÇÃO 2022/2023: No Campus Bento, foram aprovadas as seguintes propostas:
“Produção de material didático de alfabetização para estudantes imigrantes e refugiados
da Educação Básica” coordenado pela professora Carina Fior Postingher Balzan.
“Elaboração de Biopolímeros com Resíduos de Malte Utilizado na Fabricação de Cerveja”,
coordenado pelo professor Daniel Martins Ayub. “Desenvolvimento de materiais
pedagógicos - físicos e digitais - para a Educação STEM”, coordenado pelo professor.
“Estratificação dos níveis de fósforo e potássio de solos cultivados com videiras na Serra
Gaúcha”, coordenado pelo professor Diovane Freire Moterle. “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. “Influência da presença residual de diferentes fungicidas sobre a
fermentação alcoólica de mosto de uva”, coordenado pelo professor Evandro Ficagna.
“Filosofia do amor conjugal no “Orgulho e Preconceito” de Jane Austen”, coordenado pelo
professor Franco Nero Antunes Soares. “Qualidade dos websites de vinícolas dos roteiros
turísticos de Bento Gonçalves”, coordenado pela professora Hernanda Tonini. “Ativismo
político pentecostal nas eleições presidenciais de 2022”, coordenado pela professora
Janine Bendorovicz Trevisan. “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. “A Odisseia de Helena: a representação da rainha espartana no
texto homérico e na literatura de Margaret Atwood” e “Terrorismo de Estado nas telas: a
representação da infância nos filmes sobre as ditaduras civil-militares do Conesul”,
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coordenados pela professora Letícia Schneider Ferreira. “Estudo dos personagens
homônimos de Gabriel García Márquez” e “Recepção de Cortázar no Brasil”, coordenado
pelo professor Tiago Pedruzzi. “As transformações provocadas pela pandemia do novo
coronavírus no trabalho e na saúde mental dos docentes”, coordenado pelo professor
Paulo Roberto Wunsch. “Desempenho do morangueiro submetido à fertirrigação
organomineral”, coordenado pelo professor Miguel Angelo Sandri. “Contribuição das
plantas de cobertura solo na distribuição dos nutrientes no perfil do solo dos vinhedos da
Serra Gaúcha”, coordenado pelo professor Luis Carlos Diel Rupp. “Análise da utilização
de cadernos de campo por agricultores associados da Cooperativa Nova Aliança, cenário
do uso de insumos e de manejos vitícolas”, coordenado pelo professor Marcus André
Kurtz Almança. 4.4 - EDITAL IFRS Nº 16/2022 - APOIO A PROJETOS INDISSOCIÁVEIS
DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO NOS CAMPI DO IFRS: Nenhuma proposta do
Campus Bento foi contemplada. 5 - Edital de seleção de bolsistas (Edital nº17/2022): A
Diretora Luciana apresentou o cronograma do Edital, o qual teve sua minuta aprovada
pela CAGPPI, ressaltando que o período de inscrições para bolsistas será de 02 a 11 de
maio de 2022. 6 - ASSUNTOS GERAIS: A diretora Luciana irá agendar um encontro com
os novos membros da CAGPPI para uma breve capacitação frente aos fluxos e processos
da Comissão. A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 15 de junho de 2022
às 16 horas. 7 - 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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