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ATA 09/2022 – Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação
(CAGPPI)

Aos trinta dias do mês de novembro de 2022, às 17 horas, ocorreu 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 Canossa Ceccon, Rafael de Carvalho
Barbosa, Shana Paula Segala Miotto e sob a presidência de Luciana Pereira Bernd. Os
membros Marcus André Kurtz Almança, 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: o
Projeto "Logística Humanitária: Um olhar acerca de suas práticas e desafios”, coordenado
pela professora Tatiane Pellin Cislaghi, e o Projeto: “Avaliação das características e vida
útil do suco de pitaya”, coordenado pela professora Karina Rossini, foram avaliados e
aprovados por mérito. 2 - Relatórios finais aprovados: 2.1 - Edital IFRS Nº 58/2020 –
Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: o Projeto
“Determinação da qualidade tecnológica e sensorial de pães produzidos com longa
fermentação” teve o relatório da coordenadora Lúcia de Moraes Batista aprovado. O
projeto “Produção de flores como alternativa para a viabilidade da pequena propriedade
rural” teve o relatório da coordenadora Soeni Bellé e do discente Romário Foresti
avaliados e considerados aprovados. O projeto “A influência da relação entre razão e
paixões na construção de um caráter virtuoso segundo David Hume” teve o relatório do
coordenador Franco Nero Antunes Soares e da discente Sofia de Freitas Leitão
considerados aprovados. O projeto “Preconceito e padrões de beleza: a relação e seus
impactos nas meninas adolescentes da Serra Gaúcha” teve o relatório da coordenadora
Janine Trevisan e da discente Allana Biscaia considerados aprovados. Todos os projetos
anteriormente citados foram finalizados. 2.2 - Edital IFRS Nº 07/2022 – Fluxo Contínuo -
Projetos de Pesquisa, Pós- Graduação e Inovação: O projeto “Utilização de tecnologia
para a proteção de ferimentos de poda contra Phaeomoniella chlamydospora em videira”
teve o relatório do coordenador Marcus André Kurtz Almança avaliado e aprovado, com
isso, o projeto foi finalizado. 3 - Alteração AIPCTI - Edital IFRS Nº 12/2022: O
coordenador Luís Carlos Diel Rupp, do Projeto “Contribuição das plantas de cobertura
solo na distribuição dos nutrientes no perfil do solo dos vinhedos da Serra Gaúcha”,
solicitou alteração nos itens de AIPCTI apresentando a seguinte justificativa “Burocracia
na aquisição dos ácidos para a digestão de tecidos implicou em contratempos que tornam
contratar o serviço de análise mais econômico do que realizar no laboratório do campus.”.
A solicitação foi avaliada pelos membros da CAGPPI via email e aprovada. 4 -
Solicitação de afastamento - DOCENTE: O docente Carlos José de Azevedo Machado
solicitou formulário de afastamento, sendo que o mesmo não possui projeto de pesquisa
cadastrado e está cadastrado em grupo de pesquisa do CNPq. 5 - Relatório semestral
de afastamento - DOCENTE: As docentes Ana Lucia Paula da Conceição e Luciana
Moreira de Souza solicitaram relatório semestral para servidor afastado para
pós-graduação, ambas estão com projeto de pesquisa cadastrado e estão cadastradas
em grupos de pesquisa do CNPq. 5 - Prestação de contas - Edital IFRS Nº 01/2022
Auxílio à Publicação de Produtos Bibliográficos: 5.1 - Prestações aprovadas: 5.1.1 -
"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)”,
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coordenado pela professora Letícia Schneider Ferreira. 5.1.2 - “Guia de cultivo em
pequenos espaços: Hortaliças, Plantas Medicinais, Aromáticas, Condimentares e PANC”,
coordenado pela professora Josiane Pasini. 5.1.3 - "Manual para Elaboração de
Rotulagem de Alimentos Embalados e Bebidas para Agroindústrias Familiares de Bento
Gonçalves", coordenado pela professora Lúcia de Moraes Batista. 5.1.4 - "Percepções
sobre a formação de professores no contexto pandêmico: desafios e perspectivas da
atividade docente na Residência Pedagógica do IFRS”, coordenado pela professora
Camila Debom. 5.2 - Prestações em avaliação: 5.2.1 - “100 de Lutas: os metalúrgicos de
Caxias do Sul”, coordenado pelo professor Paulo Roberto Wunsch. 5.2.2 - “Iniciação
científica no Ensino Médio: desafios e oportunidades”, coordenado pela professora Janine
Trevisan. 5.2.3 - “Humanidades: reflexões e ações – Volume III” coordenado pelo
professor Franco Nero Antunes Soares. 6 - Prestação de contas 3º bloco - Edital IFRS
Nº 09/2022 APOIO AOS SERVIDORES DO IFRS EM APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS NO ÂMBITO DA PESQUISA E
INOVAÇÃO: O trabalho “SUEZ CANAL: AN EXPLORATORY STUDY ON ALTERNATIVE
TRADE ROUTES” coordenado pela professora Tatiane Pellin Cislaghi foi apresentado no
evento XXV SEMEAD - Seminários em Administração, prestou contas do valor utilizado
de R$ 300,00 sendo avaliada e considerada aprovada. 7 - Prestação de contas 3º bloco
- Edital IFRS Nº 10/2022 APOIO AOS DISCENTES DO IFRS EM APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS NO ÂMBITO DA PESQUISA E INOVAÇÃO:
Conforme ata 08/2022 de 26/10/2022, os membros já haviam avaliado a justificativa
apresentada pelo coordenador, Diego Eduardo Lieban, dos trabalhos “PINTANDO O SET
- uma bagunça boa entre Matemática e Cultura Maker : jogos SET e RUBIK'S RACE” e
“Pintando o SET - uma bagunça boa entre Matemática e Cultura Maker: jogos ULURU e
OTRIO”, das estudantes Allana Canacar Biscaia e Brenda Luísa Dupont Sauthier,
respectivamente. Via email, no dia 14 de novembro de 2022, foi encaminhado a todos os
membros da CAGPPI o retorno dado pelo Auditor Interno após consulta para melhor
esclarecimento sobre algumas questões das prestações de contas de ambas discentes.
Os membros Marcus André Kurtz Almança e Orlando Barbieri Belloli se abstiveram
da decisão. Em reunião da CAGPPI, os membros presentes optaram para que fosse
feita uma consulta à PROPPI frente às questões de: data de retorno posterior ao
período do evento (dias após o término), incluindo neste contexto diárias e alimentação; e
a taxa do cartão de crédito incluída nas despesas de passagens aéreas de ambas
discentes. A Presidente da CAGPPI, professora Luciana Pereira Bernd, fará a consulta à
PROPPI. 8 - Prestação de contas - Edital IFRS Nº 12/2022 e Edital IFRS Nº 61/2022
FOMENTO INTERNO PARA PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO 2022/2023:
Foram recibas as prestações de contas e encaminhadas para avaliação pela comissão os
projetos: “Elaboração de Biopolímeros com Resíduos de Malte Utilizado na Fabricação de
Cerveja”, do coordenador Daniel Martins Ayub; “PIPA IFmakeRS – Pesquisar, Inovar,
Prototipar e Aprender”, do coordenador Delair Bavaresco; “DESENVOLVIMENTO DE
MATERIAIS PEDAGÓGICOS – FÍSICOS E DIGITAIS – PARA EDUCAÇÃO STEM”, do
coordenador Diego Eduardo Lieban; “Estratificação dos níveis de fósforo e potássio de
solos cultivados com videiras na Serra Gaúcha”, do coordenador Diovane Freire Moterle;
“Influência da presença residual de diferentes fungicidas sobre a fermentação alcoólica de
mosto de uva”, do coordenador Evandro Ficagna; “Contribuição das plantas de cobertura
solo na distribuição dos nutrientes no perfil do solo dos vinhedos da Serra Gaúcha”, do
coordenador Luis Carlos Rupp; “Anatomia, Morfologia e Ontogênese da Flor e do Fruto de
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Vitis vinifera L. (Vitaceae), do coordenador Daniel Martins Ayub; e “Click-Up: implantação
de uma pré-incubadora no IFRS Campus Bento Gonçalves”, do coordenador Ronaldo
Serpa da Rosa. 9 - Assuntos Gerais: A próxima reunião será no dia 14/12/2022 às 17
horas. 10- 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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