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ATA 07/2022 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação
(CAGPPI)

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2022, às 16 horas, ocorreu a reunião
ordinária da CAGPPI, realizada na sala de áudios 2 do IFRS Campus Bento Gonçalves.
Participaram do encontro: Camila Dal Ponte, Caroline Poletto, Flavia Deconto, Katia
Regina Baldo, Leane Maria Filipetto, Marcus André Kurtz Almança, Marinês Ruggini,
Miguel Angelo Canossa Ceccon, Miguel Angelo Sandri, Shana Paula Segala Miotto e sob
a presidência de Luciana Pereira Bernd. Os membros Edson Carpes Camargo, Orlando
Barbieri Belloli 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: Foi aprovado por mérito o seguinte projeto: “Mercado de Trabalho:
seus Atores e Contextos”, coordenado pela professora Anelise D´arisbo. 2 - Relatórios
finais aprovados: 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 da estudante Jéssica
Bellé considerado aprovado e o Coordenador justificou a não entrega do relatório do
discente Luiz Felipe Christ, com isso o Projeto foi finalizado. 2.2 - Edital IFRS Nº 07/2022
– Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós- Graduação e Inovação: 2.2.1 - O Projeto
“Educação Financeira Escolar e o Novo Ensino Médio”, coordenado pela professora
Karine Pértile, teve o relatório da coordenadora considerado aprovado e o projeto foi
finalizado. 2.2.2 - O Projeto “Utilização de tecnologia para a proteção de ferimentos de
poda contra Phaeomoniella chlamydospora em videira” coordenado pelo professor
Marcus André Kurtz Almança teve o relatório do estudante Everton Tremarin Macagnan
considerado aprovado. 3 - Propostas homologadas e contempladas no Edital IFRS Nº
09/2022 - 3º bloco (retificação): Luciana apresentou que conforme a retificação das
propostas homologadas e contempladas no Edital IFRS Nº 09/2022 publicada no dia 30
de agosto, a professora do Campus Bento Gonçalves, Anelise D'Arisbo, foi contemplada
com R$1.600,00 para apresentação do Trabalho “Mulheres Empreendedoras na Serra
Gaúcha, no Contexto da COVID-19”. 4 - Alteração de AIPCTI - Edital IFRS Nº 12/2022:
O Professor Diego Lieban, coordenador do Projeto “Desenvolvimento de materiais
pedagógicos - físicos e digitais - para a Educação STEM” solicitou nova alteração dos
itens de AIPCTI com a seguinte justificativa: “Fez-se necessária a alteração em virtude de
não contemplação, pelo EDITAL IFRS n° 10/2022, de auxílio para o coordenador do
projeto (mas, sim, para as alunas bolsistas - EDITAL IFRS nº 10/2022) para o Festival da
Matemática, onde a realização da pesquisa se dá com a experimentação (e observação),
através de oficinas ofertadas, dos materiais desenvolvidos, entre crianças de diversas
idades e também com a participação em outras oficinas para o processo de ideação de
materiais pedagógicos e de propostas pedagógicas para um modelo de ensino (não
restrito à matemática) que DEPENDE de mudanças frente às dificuldades encontradas e
a uma realidade com novos paradigmas. Além disso, observa-se que os adesivos para
base de impressão foram temporariamente dispensados por estarmos testando
alternativas mais econômicas no momento. O quadro branco metálico, foi adquirido por
doação e por tanto removido da previsão anterior. Outros valores de itens foram
reajustados para adequação.” Os membros da comissão foram consultados via e-mail e
consideraram aprovada a solicitação pela maioria. 5 - Relatório semestral de
afastamento - DOCENTE: A CAGPPI emitiu o seu parecer no relatório anual de
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atividades dos seguintes professores: - Pedro Henrique de Morais Campetti, o qual está
com projeto de pesquisa cadastrado, faz parte de grupo de pesquisa e apresentou
comprovante de publicação em periódico científico onde fez menção ao fomento do IFRS.
- Andreia Kanitz, a qual está com projeto de pesquisa cadastrado, faz parte de grupo de
pesquisa e apresentou comprovante de publicação em periódico científico onde fez
menção ao fomento do IFRS. - Melania Lazzari Rigo, a qual está com projeto de pesquisa
cadastrado e faz parte de grupo de pesquisa. - Joaquim Rauber, o qual está com projeto
de pesquisa cadastrado, faz parte de grupo de pesquisa e apresentou comprovante de
publicação em periódico científico onde fez menção ao fomento do IFRS. - Aline Dalpiaz
Troian, a qual está com projeto de pesquisa cadastrado e faz parte de grupo de pesquisa.
- Tiago Locatelli, o qual está com projeto de pesquisa cadastrado e faz parte de grupo de
pesquisa. 6 - Prestação de contas Edital IFRS Nº 10/2022 (3º bloco): Conforme consta
na Ata 06/2022 de 24/08/2022, as discentes Ana Carolina Peruzo, Bianca Elizabeth
Suthoff Lunkes e Rafaela Longhi Zandonai foram contempladas com R$ 800,00 cada para
apresentação de trabalhos na 12° MoExP - Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ana
Carolina Peruzo, do trabalho “Preconceito e padrões de beleza: reflexos na identidade e
relações em sociedade de meninas adolescentes da serra gaúcha”, prestou contas do
valor utilizado de R$ 724,00, e a prestação foi aprovada. Bianca Elizabeth Suthoff Lunkes,
do trabalho “Ativismo político pentecostal nas eleições presidenciais de 2022”, prestou
conta de R$ 821,00 utilizados e a prestação foi avaliada e solicitado ajustes necessários.
Rafaela Longhi Zandonai, do trabalho “Influências da validação e naturalização do
preconceito e padrões de beleza na juventude de meninas da serra gaúcha”, prestou
contas de R$ 798,63 e aguarda avaliação pelos membros. 7 - ASSUNTOS GERAIS: 7.1 -
A Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação foi contatada via e-mail com a
solicitação da Professora Janine Trevisan para o auxílio financeiro em apresentação na
MOSTRATEC 2022 das estudantes Allana Canacar Biscaia, Ana Carolina Peruzo,
Rafaela Longhi Zandonai e Maria Eduarda Medeiros, selecionadas a partir da 12ª MoExP.
Após discussão entre os membros, os pontos levantados foram: O Campus não possui
recurso previsto para o auxílio à discentes e servidores visando a participação em eventos
no âmbito da pesquisa e inovação, uma vez que esta possibilidade ocorre com a
publicação anual do edital gerido pela PROPPI; Caso houvesse recurso, a maneira deste
ser provido deveria ser por meio da abertura de Edital do Campus para este fim,
oportunizando assim, também, outros alunos que tivessem a demanda; Caso houvesse
recurso, e consequente abertura de edital, o auxílio financeiro limitar-se-ia a 1
apresentação de trabalho no âmbito do edital, por discente. Em caso de mais de um autor
no trabalho inscrito no evento, o apoio seria para apenas um destes, de maneira análoga
ao que está disposto no Edital IFRS Nº 10/2022 – Apoio aos discentes em apresentação
de trabalhos em eventos científicos no âmbito da pesquisa e inovação; No Edital IFRS Nº
10/2022 – Apoio aos discentes em apresentação de trabalhos em eventos científicos no
âmbito da pesquisa e inovação, no qual as alunas Allana Canacar Biscaia, Ana Carolina
Peruzo e Rafaela Longhi Zandonai foram contempladas com recurso, consta: "2.4.1. A
participação do discente neste edital impede a participação em edital de apoio à
participação em eventos lançado pelo campus, vinculado à Instrução Normativa Proppi Nº
02 de 04 de abril de 2017; e no REGULAMENTO DA 12ª MoExP – Mostra de Ensino,
Extensão e Pesquisa do Campus Osório consta: "3.8 Aos trabalhos que desejam
concorrer ao credenciamento para Feiras Afiliadas, o autor do projeto deve fazer a leitura
atenta do Regulamento das mesmas para participar da seleção para o credenciamento,
observando os documentos e procedimentos por ele demandados."; e no
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REGULAMENTO PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO DAS
FEIRAS AFILIADAS consta: “3. DISPOSIÇÕES GERAIS Os estudantes e orientadores
dos trabalhos selecionados deverão se responsabilizar pelo preenchimento dos
formulários das respectivas feiras, bem como realizar o pagamento de inscrição, caso
haja.” Desta forma, o item mencionado anteriormente, deixa claro que havia ciência por
parte dos(as) autores(as) dos trabalhos de que a 12ª MoExP não arcaria com os custos
de participação nas feiras afiliadas. Desta forma a CAGPPI concluiu que não há como o
recurso solicitado ser repassado aos estudantes. 7.2 - A próxima reunião ficou agendada
para o dia 19 de outubro de 2022 às 16 horas. 6 - 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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