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ATA 04/2022 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação
(CAGPPI)

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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, Caroline Poletto, Edson Carpes Camargo,
Flavia Deconto, Katia Regina Baldo, Miguel Angelo Sandri, Orlando Barbieri Belloli, sob a
presidência da Diretora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, professora Luciana
Pereira Bernd. Os membros Leane Maria Filipetto, Marinês Ruggini, Robert Reiziger de
Melo Rodrigues e Miguel Angelo Canossa Ceccon justificaram sua ausência na reunião. A
reunião contou com as seguintes pautas: 1 - Projetos enviados e aprovados por
Mérito: 1.1 - Edital IFRS Nº 07/2022 – Fluxo Contínuo – Projetos de pesquisa,
pós-graduação e inovação: 1.1.1 - “Utilização de tecnologia para a proteção de ferimentos
de poda contra Phaeomoniella chlamydospora em videira” coordenado pelo professor
Marcus André Kurtz Almança. 1.1.2 - “Histórias de violência e resistência: a representação
das relações entre polícia e periferia no cinema brasileiro” coordenado pela professora
Letícia Schneider Ferreira. 1.1.3 - “Utilização de enzimas para extração e clarificação de
suco de pitaya e análise de estabilidade físico-química, microbiológica e de atividade
antioxidante” coordenado pela professora Karina Rossini. 1.1.4 - “Aquaponia como uma
alternativa para a segurança alimentar e a produção ecológica de alimentos” coordenado
pelo professor Alexandre Gomes Ribeiro. 1.2 - Edital IFRS nº 08/2022 - 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:
“Qualidade funcional e sensorial na estabilidade do resíduo seco do despolpamento da
amora-preta tupy em diferentes meios para uso como alimento que confere cor”
coordenado pela servidora Veronica Ballotin Baroni. 2 - Relatórios finais aprovados: 2.1
- Edital IFRS Nº 58/2020 – Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação: 2.1.1 - O relatório da estudante Naiane Somacal Poloni do projeto
“Determinação da qualidade tecnológica e sensorial de pães produzidos com longa
fermentação” coordenado pela professora Lucia de Moraes Batista foi considerado
aprovado. 2.1.2 - O projeto “COVID-19: Estudo do impacto da perda de olfato e paladar
dos profissionais da Indústria de Alimentos e Bebidas” teve relatório da coordenadora
Giselle Ribeiro de Souza e da discente Bruna Unfer Zuchetto aprovados, com isso, o
projeto foi finalizado. 2.2 - Edital Nº 92/2018 – Fluxo contínuo- Projetos de Pesquisa
Strictu Sensu de outra Instituição de Ensino: O projeto “Perfil metabólico de ovelhas no
período de transição e sua influência na saúde do neonato” teve o relatório do
coordenador Domênico Weber Chagas aprovado e o projeto foi finalizado. 3 - Pedido de
Alteração de projetos: O projeto “Estudo dos personagens homônimos na obra de
Gabriel García Márquez” coordenado pelo professor Tiago Pedruzzi solicitou alteração da
coordenação para a professora Michele Savaris, visto que a mesma teve a remoção ao
Campus Bento após o período de submissão do projeto. Os membros desta comissão
foram consultados via e-mail, sendo que a solicitação foi deferida. 4 - Relatório Anual de
Afastamento - TAE: A CAGPPI emitiu o seu parecer no relatório anual de atividades do
servidor Bruno Cisilotto, o qual está com projeto de pesquisa cadastrado, faz parte do
grupo de pesquisa “CVE- Ciência, Viticultura e Enologia” e apresentou comprovante de
publicação em periódico científico onde fez menção ao fomento do IFRS. 5 - Pedido de
Afastamento - TAE: A Comissão emitiu seu parecer referente à solicitação de
afastamento das servidores Verônica Balotin Baroni e Kelen Rigo. 6 - Adequação de
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AIPCTI - Edital IFRS n°12/2022: Conforme consta na ATA 03/2022 da CAGPPI e reunião
realizada no dia quatro de maio de 2022, a justificativa de um dos itens de capital
constante no formulário de solicitação de AIPCTI feita pelo Professor Diego Eduardo
Lieban para o projeto “Desenvolvimento de materiais pedagógicos físicos e digitais para a
Educação STEM”, foi indeferida. Na sequência, o coordenador encaminhou alteração nos
itens de solicitação de AIPCTI, sendo esta analisada pela CAGPPI e aprovada. 7 - Edital
IFRS n° 61/2022: Os membros da CAGPPI foram consultados, via e-mail, referente a
possibilidade do Campus Bento Gonçalves participar com cotas de bolsa e AIPCTI
(recurso remanescente do edital 12/2022) no Edital complementar ao Edital Nº 12/2022
publicado pela PROPPI. Foi aprovado pela comissão a disponibilização de 2 cotas de
AIPCTI de R$ 4.700,00 cada e R$ 30.412,00 para cotas de bolsas. Desta forma, foi
publicado o Edital 61/2022, complementar ao edital 12/20220, sendo aprovados os
seguintes projetos do Campus Bento Gonçalves: “As representações das desigualdades
de classe e gênero na antiguidade a partir da obra A Odisseia de Penélope de Margaret
Atwood” com duas cotas de bolsa BICT de 8 horas; “O financiamento da esfera federal
para a educação básica e superior no Brasil” uma cota de bolsa BICT de 12 horas;
“Evangélicos pentecostais nas eleições legislativas federais de 2022” com duas cotas de
bolsa BICT de 12 horas; “Click-Up: implantação de uma pré-incubadora no IFRS Campus
Bento Gonçalves” com uma cota de bolsa BIDTI de 16 horas e R$4.700,00 de AIPCTI;
“As transformações provocadas pela pandemia do novo coronavírus no trabalho e na
saúde mental dos docentes do estado do Rio Grande do Sul” uma cota de bolsa BICT de
8 horas; “Anatomia, Morfologia e Ontogênese da Flor e do Fruto de Vitis vinifera L.
(Vitaceae)” duas bolsas BICT de 8 e 12 horas cada e R$ 4.700,00 de AIPCTI;
“MaisBento: um aplicativo de divulgação de produtos e serviços em Bento Gonçalves
visando a recuperação econômica deste município” com duas cotas de bolsa BIDTI de 12
horas. Quando da publicação da divulgação do resultado final do edital 61/2022, a
PROPPI informou (via email à DPPI) que seria necessário a alteração nos itens de
AIPCTI solicitados pelo coordenador Ronaldo Serpa da Rosa. Tendo em mãos a alteração
encaminhada pelo coordenador, a CAGPPI analisou o formulário de solicitação
reformulado e deliberou para que o coordenador justifique frente à utilização do item
“Equipamento de Videoconferência" para o desenvolvimento do projeto. A CAGPPI ainda
enfatizou que conforme RESOLUÇÃO Nº 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.". Além disto, se o item solicitado
configurar-se como bem da área da Tecnologia da informação, conforme a RESOLUÇÃO Nº 009:
"Art. 14. A aquisição de bens de capital da área de Tecnologia da Informação (TI) deverá,
obrigatoriamente, ser efetuada mediante autorização expressa e escrita do Setor de TI de cada
campus.". 8 - Edital de seleção de bolsistas: Os membros foram consultados via e-mail
para contribuições e aprovação a minuta do edital de seleção de bolsistas. O Edital foi
publicado e está no período de divulgação parcial das inscrições homologadas. 9 -
ASSUNTOS GERAIS: Houve troca da data da próxima reunião, sendo que esta ficou
agendada para o dia 20 de julho de 2022 às 16 horas. 7 - Nada mais havendo a tratar, foi
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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 __________________________________

Edson Carpes Camargo __________________________________

Flavia Deconto __________________________________

Katia Regina Baldo _________________________________

Miguel Angelo Sandri __________________________________

Orlando Barbieri Belloli __________________________________


