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ATA 08/2022 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação
(CAGPPI)

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2022, às 16 horas, ocorreu a reunião
ordinária da CAGPPI, realizada na sala K-205 do IFRS Campus Bento Gonçalves.
Participaram do encontro: Camila Dal Ponte, Caroline Poletto, Flavia Deconto, Katia
Regina Baldo, Marcus André Kurtz Almança, Miguel Angelo Canossa Ceccon, Orlando
Barbieri Belloli, Rafael de Carvalho Barbosa, Shana Paula Segala Miotto e sob a
presidência de Luciana Pereira Bernd. Os membros Edson Carpes Camargo, Leane Maria
Filipetto e Robert Reiziger de Melo Rodrigues justificaram sua ausência na reunião. A
reunião contou com as seguintes pautas: 1 - Prestação de contas - Edital IFRS Nº
01/2022 - Auxílio à Publicação de Produtos Bibliográficos: O título "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)”, da docente
Leticia Schneider Ferreira, teve sua prestação de R$2280,00 avaliada e considerada
aprovada. O título "Manual para Elaboração de Rotulagem de Alimentos Embalados e
Bebidas para Agroindústrias Familiares de Bento Gonçalves", da docente Lucia de
Moraes Batista, prestou contas do valor utilizado de R$ 0,00, sendo essa em processo de
avaliação pela comissão. 2 - Prestação de contas - Edital IFRS Nº 10/2022 (3º bloco):
Conforme consta na Ata 06/2022 de 24/08/2022 e Ata 07/2022 de 28/09/2022, 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, com a justificativa apresentada
“A despesa do recibo datado dia 07/09 justifica-se com a necessidade de comprar
alimentos para a viagem de Bento Gonçalves para Osório e para o consumo durante o dia
do evento. A estudante saíra de seu domicílio às cinco horas da madrugada no dia 08/09,
para iniciar a viagem com destino à MoExP logo em seguida. Sendo assim, não teria
como comprar comida em tal horário. Deste modo, o gasto do dia anterior se tornou
necessário, com a finalidade de ter alimentação para uma refeição na viagem e para o
almoço do dia 08/09”, a prestação foi reavaliada e considerada aprovada. 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 a
prestação foi aprovada. Allana Canacar Biscaia, do trabalho “PINTANDO O SET - uma
bagunça boa entre Matemática e Cultura Maker: jogos SET e RUBIK'S RACE”,
contemplada com R$ 1600,00, prestou contas do valor total utilizado, sendo avaliada e
solicitada adequações. Brenda Luísa Dupont Sauthier, do trabalho “Pintando o SET - uma
bagunça boa entre Matemática e Cultura Maker: jogos ULURU e OTRIO” contemplada
com R$ 1600,00, prestou contas do valor total utilizado, sendo avaliada e solicitada
adequações. As alunas Allana e Brenda, que participaram do mesmo evento, foram
solicitadas justificativas quanto a não apresentação da certificação de participação no
evento e a data de retorno posterior ao período do evento. O orientador, Diego Eduardo
Lieban, apresentou justificativa solicitada “1) o certificado foi solicitado no dia 07.10 aos
organizadores do evento, através de e-mail, por mim, coordenador da ação e, não tendo
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resposta, reforcei o pedido na quinta-feira, 13.10, por telefone, quando me disseram que
providenciaram até o final do presente mês; comprometo-me a repassar as certificações à
DPPI e as alunas tão logo eu as receba. Por ora, acredito que os registros coletados
atestem fidedignamente a participação das alunas no evento. 2) sobre as passagens, a
opção pelo retorno na segunda-feira foi por economia, tendo em vista que as passagens
em voos direto no domingo eram de maior valor (inclusive considerando o acréscimo de
uma diária de hotel), como comprovam as cotações feitas; voos alternativos mais em
conta (mas ainda de maior valor que o escolhido) eram inapropriados, fossem pelos
horários ou pelo longo tempo de conexão; ainda, o voo escolhido teve a conveniência de
podermos voltar (do aeroporto Salgado Filho para Bento Gonçalves) de carona com o pai
de uma das alunas, que trabalha em Sapucaia, economizando ainda mais em 3
passagens terrestres. Adicionalmente, vale mencionar que o dia de domingo e
segunda-feira foi aproveitado com experiências de fins educacionais para as estudantes,
visitando-se, entre outras atrações culturais, o AquaRio e o Palácio do Catete (jardins,
pois infelizmente o Museu da República encontrava-se fechado tanto no domingo, quanto
na segunda-feira)”. Em reunião, os membros presentes avaliaram a justificativa de ambas
prestações de contas, optando por realizar uma consulta ao Auditor Interno para melhor
esclarecimento. 3- Alteração AIPCTI - Edital IFRS Nº12/2022: O coordenador Delair
Bavaresco, do Projeto “PIPA IFmakeRS Pesquisar, Inovar, Prototipar e Aprender”,
solicitou alteração nos itens de AIPCTI apresentando a seguinte justificativa “Um dos
principais objetivos do projeto era a implementação de um espaço maker com ênfase em
eletrônica e robótica na escola parceira. O professor da escola, que estava como membro
do projeto, já vinha desenvolvendo ações nesse sentido e ampliaria sua atuação a partir
da participação dos estudantes do IF e da compra de materiais para tal. Ocorre que esse
professor acabou saindo da escola no início do segundo semestre e, com isso,
inviabilizando o desenvolvimento dessa ação. Diante disso, estamos adequando os
objetivos do projeto e o desenvolvimento de projetos com a escola parceira. A nova
proposta é a criação de um laboratório de materiais concretos de matemática e ciências.
Esses materiais serão confeccionados em MDF, acrílico e com impressão 3D. Além disso,
serão confeccionados kits experimentais com arduino a partir da programação de
sensores. Ainda, com a adequação dos objetivos do projetos, será enfatizada a confecção
de mecanismos autônomos de aquisição de dados para diversas aplicações, tais como
monitoramento de condições climáticas. Muitos desses itens não estavam previstos na
listagem inicial de materiais de consumo.”. A solicitação foi avaliada e aprovada. O
coordenador Evandro Ficagna, do Projeto “Influência da presença residual de diferentes
fungicidas sobre a fermentação alcoólica de mosto de uva” apresentando a seguinte
justificativa “Grande parte dos produtos enológicos presentes na vinícola do Campus e/ou
adquiridos em projetos anteriores, estão vencidos ou sofreram deterioração devido ao
tempo de estocagem ao longo destes dois anos de pandemia. Sendo assim, houve um
rearranjo nas necessidades em produtos para a condução da pesquisa.” Sendo avaliada e
aprovada. 4 - Assuntos Gerais: A próxima reunião será no dia 16/11/2022 às 16 horas.
5- 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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