
Reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de

Projetos de Pesquisa e Inovação - CAGPPI

ATA No 01/2021

Aos dezoito dias do mês de janeiro de 2021, às quatorze horas foi realizada, via webconferência, a1

primeira reunião de 2021 da CAGPPI Campus do IFRS - Caxias do Sul. Participaram os seguintes2

membros da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação, Fernando Elemar3

Vicente dos Anjos, Guilherme Josué Machado, Tatiele Bolson Moro, além da coordenadora de Pes-4

quisa Kelen Berra de Mello e da servidora Taiane Lucas Pontel (apenas como ouvinte) para tratar5

das seguintes pautas: 1) Avaliação do projeto de pesquisa do servidor Marcelo Broch; 2) Avaliação6

do projeto de pesquisa do servidor Celso Roman Júnior; 3) Avaliação do projeto de pesquisa Cluster7

4.0 do professor Eduardo Thomazi; 4) Relatório parcial de afastamento do professor César Bublitz;8

5) Aprovação das atas das reuniões da CAGPPI de 2020; 6) Assuntos gerais:Relatório final do9

bolsista Rafael Basso. Acerca de cada assunto foi discutido o seguinte: 1) Avaliação do projeto10

de pesquisa do servidor Marcelo Broch: Será solicitada a readequação do projeto de pesquisa11

e o reenvio até o dia 20/01 (os detalhes estão no e-mail enviado ao servidor) pois não há informações12

suficientes para avaliação pela CAGPPI e emitido um parecer até o dia 22/01. 2) Avaliação do13

projeto de pesquisa do servidor Celso Roman Júnior: Será solicitada a readequação do14

projeto de pesquisa e o reenvio até o dia 20/01 (os detalhes estão no e-mail enviado ao servidor)15

pois não há informações suficientes para avaliação pela CAGPPI e emitido um parecer até o dia16

22/01. 3) Avaliação do projeto de pesquisa Cluster 4.0 do professor Eduardo Thomazi;17

Projeto aprovado. Também foi aprovada a troca de coordenação do projeto em função do afasta-18

mento do professor Eduardo Thomazi pela professora Kelen Berra de Mello. 4) Relatório parcial19

de afastamento do professor César Bublitz A CAGPPI solicitou que o professor readeque20

o relatório ao modelo padrão, e após será avaliado. 5) Aprovação das atas das reuniões de21

2020: As atas serão assinadas digitalmente por ordem alfabética. Todas as atas estão dispońıveis22

na pasta compartilhada no drive da pesquisa Atas 2020. 6) Assuntos gerais: Relatório final do23

bolsista Rafael Basso. Relatório aprovado. Kelen sugere que os projetos de pesquisa passem pelo24

Comitê de Ética na Pesquisa e informa que fará uma capacitação com os professores da Matemática25

com o apoio do professor João Verges que já tem experiência no assunto. Nada mais havendo a26

tratar, encero a presente ata assinada por mim, Kelen Berra de Mello, Coordenadora de Pesquisa27

do Campus Caxias do Sul, e pelos demais presentes.28
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Fernando Elemar Vicente dos Anjos29

Kelen Berra de Mello30

Guilherme Josué Machado31

Taiane Lucas Pontel32

Tatiele Bolson Moro33
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