
Reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de

Projetos de Pesquisa e Inovação - CAGPPI

ATA No 02/2021

Aos oito dias do mês de fevereiro de 2021, às quatorze horas foi realizada, via webconferência, a1

segunda 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, Bruno Bueno,3

Fernando Elemar Vicente dos Anjos, Guilherme Josué Machado, João Cândido Moraes Neves, Ta-4

tiele Bolson Moro, além da coordenadora de Pesquisa Kelen Berra de Mello e da servidora Taiane5

Lucas Pontel (apenas como ouvinte) para tratar das seguintes pautas: 1) Avaliação do projeto de6

pesquisa do professor Leonardo Poloni referente ao Edital 59/2020; 2) Avaliação do projeto de pes-7

quisa do professor Leonardo Poloni referente ao Edital 61/2020; 3) Avaliação do projeto de pesquisa8

do professor Juliano Toniolo referente ao Edital 61/2020; 4) Avaliação do projeto de pesquisa do9

professor João Vitor Verges referente ao Edital 58/2020; 5) Avaliação do projeto de pesquisa do pro-10

fessor Daniel Amoretti Gonçalves referente ao Edital 61/2020; 6) Avaliação do relatório semestral11

de atividades do professor Fernando dos Anjos; 7) Avaliação de relatórios de servidores cursando12

Pós-graduação (afastados ou não); 8) Assuntos gerais. Acerca de cada assunto foi discutido o se-13

guinte: 1) Avaliação do projeto de pesquisa do professor Leonardo Poloni referente ao14

Edital 59/2020: A Comissão aprova o projeto no entanto, solicita que o pesquisador modifique o15

tempo de duração do projeto, devendo ser aprofundado a relação entre Pesquisa, Extensão e Ensino16

e adéque a metodologia, pois conta uma parte da fundamentação. 2) Avaliação do projeto de17

pesquisa do professor Leonardo Poloni referente ao Edital 61/2020: A Comissão aprova18

o projeto, no entanto solicita que o pesquisador anexe o plano de trabalho do projeto aprovado, as19

parcerias existentes, se houver, e informações quanto aos objetivos, objetivos espećıficos, metodolo-20

gia, cronograma, resultados esperados e bibliografia. 3) Avaliação do projeto de pesquisa do21

professor Juliano Toniolo referente ao Edital 61/2020: Projeto aprovado. 4) Avaliação22

do projeto de pesquisa do professor João Vitor Verges referente ao Edital 58/2020:23

A comissão aprova o projeto, no entanto solicita que o pesquisador inclua a relação entre Ensino,24

Pesquisa e Extensão e os resultados esperados no projeto. 5) Avaliação do projeto de pesquisa25

do professor Daniel Amoretti Gonçalves referente ao Edital 61/2020: Aprovado. 6) Ava-26

liação do relatório semestral de atividades do professor Fernando dos Anjos: Aprovado27

7) Avaliação de relatórios de servidores cursando Pós-graduação (afastados ou não):28
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7.1: Avaliação do relatório final do projeto “Equivalência f́ısica em teorias escalares-tensoriais da29

gravitação nos regimes clássico e quântico” do professor Adriano Barreto: Aprovado. 7.2: Avaliação30

do relatório final do projeto “Modelo design for six sigma para usinagem convencional de produtos31

metálicos” da professora Ana Caroline Dzulinski: Aprovado. 7.3: Avaliação do relatório semestral32

de atividades do professor César Bublitz: Aprovado (A professora Kelen informou que já tinha assi-33

nado a aprovação deste relatório, pois o professor fez a readequação solicitada pela CAGPPI). 7.4:34

Avaliação do relatório parcial do projeto “Moldagem de biocerâmicas por injeção em baixa pressão35

e impressão 3D” do professor Eduardo Thomazi: A Comissão solicita readequar a data de envio ou36

assinatura do relatório. 7.5: Avaliação do relatório semestral de atividades do professor Edimarcio37

Testa: A Comissão solicita que o pesquisador anexe a folha de rosto ou resumo da apresentação38

de trabalho conforme o item 4 do relatório. 7.6: Avaliação do relatório semestral de atividades do39

professor Lucas Dutra: A Comissão solicita que o pesquisador anexe o t́ıtulo e resumo do projeto40

de pesquisa. 7.7: Avaliação do relatório semestral de atividades do professor Érick Scopel: Apro-41

vado. 7.8: Avaliação do relatório de desempenho da servidora Tatiele Bolson Moro: Aprovado.42

8) Assuntos gerais. Kelen anuncia que na última reunião da PROPPI, o professor João Verges43

foi eleito para o Comitê de Ética. Kelen cita que ainda estão no aguardo do novo edital, o qual44

depende da DGP (Reitoria), para professor visitante para a área da Metalurgia, além disso informa45

que o contrato com o professor Claus Haetinger foi encerrado e que o contrato com a professora46

visitante Paula Patŕıcia Ganzer foi renovado. Nada mais havendo a tratar, encero a presente ata47

assinada por mim, Kelen Berra de Mello, Coordenadora de Pesquisa do Campus Caxias do Sul, e48

pelos demais presentes.49

Bruno Bueno50

Fernando Elemar Vicente dos Anjos51

Guilherme Josué Machado52

João Cândido Moraes Neves53

Kelen Berra de Mello54

Taiane Lucas Pontel55

Tatiele Bolson Moro56
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