
Reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de

Projetos de Pesquisa e Inovação - CAGPPI

ATA No 01/2020

Aos dois dias do mês de março de 2020, às duas horas, na sala 209 do bloco A2 do Campus Caxias1

do Sul do IFRS, reuniram-se os membros da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pes-2

quisa e Inovação, servidores Adriano Braga Barreto, Eduardo Thomazi Guilherme Josué Machado,3

Bruno Bueno e Tatiele Bolson Moro, além a nova coordenadora de Pesquisa Kelen Berra de Mello4

para tratar das seguintes pautas: 1) Homologação dos projetos submetidos ao EDITAL IFRS No
5

64/2019 FOMENTO INTERNO PARA PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO 2020/2021; 2)6

Assuntos gerais. Acerca de cada assunto foi discutido o seguinte: 1) Homologação dos projetos7

submetidos ao EDITAL IFRS No 64/2019 FOMENTO INTERNO PARA PROJETOS8

DE PESQUISA E INOVAÇÃO 2020/2021 No ińıcio do reunião foram divididos os projetos9

entre os integrantes da CAGPPI, tomando o cuidado que o professor Eduardo Tomazzi não ana-10

lisasse os projetos que tinha envolvimento. A professora Kelen Berra de Mello, não participou da11

avaliação em função de não ter ainda a portaria designando-a como membro da CAGPPI. Após a12

análise, verificou-se que todos os projetos foram homologados. 2) Assuntos gerais: A professora13

Kelen Berrra de Mello comentou que será necessário marcar as datas para as reuniões ordinárias.14

Ficou decido que a próxima reunião será no dia 20 de março de 2020 às 14h e será feito contato com15

os demais membros para ser marcado as reuniões ordinárias. Nada mais havendo a tratar, encerro16

a presente ata assinada por mim, Kelen Berra de Mello, Coordenadora de Pesquisa do Campus17

Caxias do Sul, e pelos demais presentes.18
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