
Reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de

Projetos de Pesquisa e Inovação - CAGPPI

ATA No 03/2021

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2021, às treze horas e trinta minutos foi realizada, via webcon-1

ferência, a terceira reunião de 2021 da CAGPPI Campus do IFRS - Caxias do Sul. Participaram os2

seguintes membros da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação, Bruno3

Bueno, Fernando Elemar Vicente dos Anjos, Guilherme Josué Machado, João Cândido Moraes Ne-4

ves, Tatiele Bolson Moro, além da coordenadora de Pesquisa Kelen Berra de Mello para tratar das5

seguintes pautas: 1) Edital IFRS No 06/2021 − Apoio aos discentes de cursos técnicos de ńıvel6

médio e de graduação em apresentação de trabalhos em eventos cient́ıficos no âmbito da pesquisa7

e inovação 2) Assuntos gerais. Acerca de cada assunto foi discutido o seguinte: 1) Edital IFRS8

No 06/2021 − Apoio aos discentes de cursos técnicos de ńıvel médio e de graduação9

em apresentação de trabalhos em eventos cient́ıficos no âmbito da pesquisa e inovação10

Foi analisado o formulário de inscrição e a CAGPPI verificou que o congresso do alunos ocorrerá11

somente no segundo bloco do edital. Neste sentido a inscrição não foi homologada. 8) Assun-12

tos gerais. Kelen apresentou o projeto de pesquisa do professor Alexandre Gasparin do Edital13

61/2020 para ser avaliado. Kelen informou que o projeto era para ser avaliado na última reunião,14

no entanto, o professor tinha cadastrado o projeto como interinstitucional, por isso não entrou na15

pauta da última reunião. O professor já fez a correção. Os membros da CAGPPI aprovaram o16

projeto. Nada mais havendo a tratar, encero a presente ata assinada por mim, Kelen Berra de17

Mello, Coordenadora de Pesquisa do Campus Caxias do Sul, e pelos demais presentes.18
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