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ATA 06/2022 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação
(CAGPPI)

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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, Leane Maria Filipetto, Marcus André Kurtz Almança,
Marinês Ruggini, Miguel Angelo Canossa Ceccon, e sob a presidência de Luciana Pereira
Bernd. Os membros Miguel Angelo Sandri, Orlando Barbieri Belloli, Raquel Bondan de
Lima e Robert Reiziger de Melo Rodrigues justificaram sua ausência na reunião. A
reunião contou com as seguintes pautas: 1 - Projetos enviados e aprovados por
MÉRITO Edital IFRS Nº 07/2022 – Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação: Foram aprovados por mérito os seguintes projetos: “Avaliação
bromatológica de coprodutos do trigo oriundos de diferentes indústrias do estado do Rio
Grande do Sul”, coordenado pelo professor Giovani Farina; “Eno gastronomia:
Possibilidades e Potencialidades Regionais”, coordenado pela professora Hernanda
Tonini; e “Análise da capacidade exportadora de empresas da Serra Gaúcha”, coordenado
pela professora Tatiane Pellin Cislaghi. 2 - Relatórios finais aprovado: 2.1 - Edital Nº
091/2018 – Fluxo contínuo - Projetos de Pesquisa: O Projeto “Fonte Organomineral de
nutrientes na fertirrigação da cultura do morango”, coordenado pelo professor Miguel
Angelo Sandri, teve o relatório dos estudantes Bruna Fochesatto e Diovane Cardoso
Ferreira considerados aprovados. 2.2 - Edital IFRS Nº 07/2022 – Fluxo Contínuo -
Projetos de Pesquisa, Pós- Graduação e Inovação: O Projeto “Educação Financeira
Escolar e o Novo Ensino Médio”, coordenado pela professora Karine Pértile, teve o
relatório da estudante voluntária Luana Casara Maschio considerado aprovado. 3 -
Pedido de alteração de projeto: O Projeto “O lugar dos estudos de gênero no cotidiano
da escola: o vivido, o concebido e o percebido na educação”, vinculado ao Edital Nº
92/2018 – Fluxo contínuo- Projetos de Pesquisa Strictu Sensu de outra Instituição de
Ensino, coordenado pela professora Ana Lúcia Paula da Conceição solicitou alteração em
“há necessidade de alterações em vários itens do projeto em decorrência das
modificações em sua perspectiva teórico/metodológica que foi sendo realizada durante o
processo de pesquisa e acolhida pela banca de qualificação.” com a justificativa “o projeto
que está cadastrado no sigproj necessita ser adequado às modificações decorrentes do
processo de pesquisa.” Os membros foram consultados via e-mail e deferiram a
solicitação. 4 - Alteração AIPCTI - Edital IFRS Nº 12/2022: O coordenador Diovane
Freire Moterle do projeto “Estratificação dos níveis de fósforo e potássio de solos
cultivados com videiras na Serra Gaúcha”, solicitou alteração dos itens de AIPCTI com a
seguinte justificativa: “Para otimizar custos de transporte, as coletas estão sendo
realizadas durante todo o turno, o que necessita de refeições fora do IFRS – Campus
Bento. Por este motivo, necessita de auxílio para a alimentação do bolsista e voluntários
do projeto.”. Os membros foram consultados via e-mail e a solicitação foi aprovada. 5 -
Propostas homologadas e contempladas no Edital IFRS Nº 09/2022 e no Edital IFRS
Nº 10/2022 (3º bloco): 5.1 - Edital IFRS Nº 09/2022- Apoio aos servidores efetivos em
apresentação de trabalhos em eventos científicos no âmbito da pesquisa e inovação: Do
Campus Bento foram homologadas as propostas: “Mulheres empreendedoras na serra
gaúcha, no contexto da COVID-19”, da servidora Anelise D'Arisbo; “A denúncia através do
humor: contos e imagens anticlericais na imprensa anarquista e anticlerical argentina e
brasileira em princípios do século XX”, da servidora Caroline Poletto; “Pintando o SET -
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uma bagunça boa entre Matemática e Cultura Maker: jogos SET e Rubik's Race”, do
servidor Diego Eduardo Lieban; e “Suez canal: an exploratory study on alternative trade
routes”, da servidora Tatiane Pellin Cislaghi. A proposta da servidora Janine Bendorovicz
Trevisan “Influências da validação e naturalização do preconceito e padrões de beleza na
juventude de meninas da serra gaúcha/ Preconceito e padrões de beleza: reflexos na
identidade e relações em sociedade de meninas adolescentes da serra gaúcha/ Ativismo
político pentecostal nas eleições presidenciais de 2022/ A missão dos deputados
pentecostais na política em nome de Deus"/ Análise dos tópicos mais levantados pelos
Deputados Federais gaúchos membros da Bancada Evangélica nas redes sociais” não foi
homologada pela ausência de assinatura no Anexo I. A publicação da homologação
parcial ocorreu no dia 22 de julho de 2022. Houve recurso por parte da docente, sendo
este indeferido pela CAGPPI. A publicação da homologação final ocorreu no dia 29 de
julho de 2022. Apenas a proposta da servidora Tatiane Pellin Cislaghi foi classificada com
recurso de R$ 1.500,00, conforme publicação do resultado final, no dia 23/08/2022,
retificação publicada no dia 25/08/22. 5.2 - Edital IFRS Nº 10/2022- Apoio aos discentes
em apresentação de trabalhos em eventos científicos no âmbito da pesquisa e inovação:
Foram homologadas as propostas dos seguintes estudantes e títulos de trabalho: Allana
Canacar Biscaia - “PINTANDO O SET - uma bagunça boa entre Matemática e Cultura
Maker: jogos SET e RUBIK'S RACE” contemplada com R$ 1.600,00; Ana Carolina Peruzo
- “Preconceito e padrões de beleza: reflexos na identidade e relações em sociedade de
meninas adolescentes da serra gaúcha”, contemplada com R$ 800,00; Bianca Elizabeth
Suthoff Lunkes - “Ativismo político pentecostal nas eleições presidenciais de 2022”,
contemplada com R$ 800,00; Brenda Luísa Dupont Sauthier - “Pintando o SET - uma
bagunça boa entre Matemática e Cultura Maker: jogos ULURU e OTRIO”, contemplada
com R$ 1.600,00; Maria Eduarda De Cesero - “A missão dos deputados pentecostais na
política em nome de Deus” não sendo comtemplada com recurso; e Rafaela Longhi
Zandonai - “Influências da validação e naturalização do preconceito e padrões de beleza
na juventude de meninas da serra gaúcha”, contemplada com R$ 800,00. A proposta do
trabalho “Análise dos tópicos mais levantados pelos Deputados Federais gaúchos
membros da Bancada Evangélica nas redes sociais” do estudante Leonardo Marangoni
Nuncio não foi homologada por não cumprir o requisito das alíneas "b" e "c" do item 4.1 e
não apresentou os anexos do formulário, conforme alíneas “f” e "g", do item 4.3 do Edital
IFRS Nº 10/2022. Houve recurso por parte do discente, sendo este indeferido pela
CAGPPI. 6 - Prestação de contas Edital IFRS Nº 10/2022 (2º bloco): Conforme consta
na Ata 03/2022 de 04/05/2022, o discente Robert Reiziger de Melo Rodrigues submeteu o
projeto “Persuasão do voto: estratégias de candidatos evangélicos na eleição brasileira de
2018” ao Edital IFRS Nº 10/2022, sendo contemplado com recurso de R$ 5.600,00. O
estudante prestou contas apresentando os resultados obtidos: “O evento contribuiu com a
formação humana e cidadã do discente, uma vez que a temática da Sociologia da
Religião está intimamente ligada aos Direitos Humanos que, por sua vez, também estão
intimamente ligados à Educação. O fazer educacional perpassa inevitavelmente pela
Sociologia da Religião, seja pela necessidade do respeito à diversidade, seja pela defesa
à liberdade de cátedra. Um exemplo disso são os movimentos religiosos que pregam pelo
fim da “ideologia de gênero” nas escolas. Portanto, é de extrema relevância que um futuro
professor tenha, ao longo de sua formação, contato com os temas abordados no evento.
Destaco, ainda, a internacionalização do conhecimento. O trabalho que apresentei diz
respeito a uma pesquisa realizada no Brasil sobre os Deputados Federais brasileiros, ou
seja, é específico sobre o nosso país, mas foi tornado público para um grande grupo
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externo. Além disso, tive contato com trabalhos diversos, realizados em vários lugares do
mundo, o que despertou a minha curiosidade e a vontade de aprender cada vez mais.
Infelizmente, não pude comparecer ao evento de forma presencial por um problema com
o passaporte. Mesmo assim, graças à tecnologia, o conhecimento rompeu fronteiras e
estou muito grato ao IFRS pela oportunidade concedida a mim.” Devido a impossibilidade
de participar de maneira presencial do Evento, o estudante prestou contas do total de
gastos sendo R$ 928,80, sendo aprovada pelos membros avaliadores, e com isso
realizou a devolução de R$ 4.671,20, via GRU. O montante foi repassado à reitoria do
IFRS. 7 - Relatório semestral de afastamento - DOCENTE: A CAGPPI emitiu o seu
parecer no relatório anual de atividades da professora Elisa Seerig, a qual está com
projeto de pesquisa cadastrado, faz parte do grupo de pesquisa “Línguas, sociedades e
contextos educacionais” e apresentou comprovante de publicação em periódico científico
onde fez menção ao fomento do IFRS. 8 - Edital IFRS Nº 01/2022 – Auxílio à
Publicação de Produtos Bibliográficos: O Campus Bento Gonçalves teve as seguintes
propostas contempladas com auxílio para à publicação de produtos bibliográficos,
“Gênero e diversidade no ambiente escolar: a experiência do núcleo de estudos e
pesquisas em gênero e sexualidade do ifrs Campus Bento Gonçalves (NEPGS BG)”, pela
professora Letícia Schneider Ferreira; “Manual para Elaboração de Rotulagem de
Alimentos Embalados e Bebidas para Agroindústrias Familiares de Bento Gonçalves”,
pela professora Lúcia de Moraes Batista; “Iniciação científica no ensino médio : pesquisas
e experiências”, pela professora Janine Bendorovicz Trevisan; “Percepções sobre a
formação de professores no contexto pandêmico: desafios e perspectivas da atividade
docente na Residência Pedagógica do IFRS”, pela professora Camila Riegel Debom;
“Humanidades: reflexões e ações - Volume III”, pelo professor Franco Nero Antunes
Soares; “Guia de cultivo em pequenos espaços: Hortaliças, Plantas Medicinais,
Aromáticas, Condimentares e PANC”, pela professora Josiane Pasini; e “100 de Lutas: os
metalúrgicos de Caxias do Sul”, pelo professor Paulo Roberto Wünsch. Todas as
propostas citadas foram contempladas com R$ 2.500,00. 9 - ASSUNTOS GERAIS: A
próxima reunião ficou agendada para o dia 21 de setembro de 2022 às 16 horas. 6 - Nada
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por mim, Camila,
pela presidente substituta da comissão e demais membros presentes.

Nome Assinatura

Luciana Pereira Bernd __________________________________

Camila Dal Ponte __________________________________

Caroline Poletto __________________________________

Edson Carpes Camargo __________________________________

Flavia Deconto __________________________________

Katia Regina Baldo __________________________________
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Miguel Angelo Canossa Ceccon __________________________________


