
Reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de

Projetos de Pesquisa e Inovação - CAGPPI

ATA No 04/2020

Aos quinze dias do mês de julho de 2020, às quinze horas e 30 minutos foi realizada, via web-1

conferência, a terceira reunião 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, Eduardo Thomazi, Fernando Elemar Vicente dos Anjos, João Cândido Moraes Neves, Tati-4

ele Bolson Moro, além da coordenadora de Pesquisa Kelen Berra de Mello para tratar das seguintes5

pautas: 1) Aprovação da Ata 03/2020; 2) Readequação do calendário do Edital IFRS 64/2019; 3)6

Distribuição de cotas de bolsas e de AIPCT do Edital 64/2019; 4) Remanejamento dos recursos7

de bolsas e de AIPCT; 5) Assuntos Gerais; Acerca de cada assunto foi discutido o seguinte: 1)8

Aprovação da Ata 03/2020. Ata aprovada por unanimidade 2) Readequação do calendário9

do Edital IFRS 64/2019 A professora Kelen informou aos membros da CAGPPI que a reitoria10

decidiu pela retomada dos editais de pesquisa e inovação do IFRS. Assim, o edital IFRS 64/201911

foi retificado de forma que algumas datas foram modificadas e outras ficaram a cargo da CAGPPI12

de cada campus determiná-las, além disso, foi determinado que as atividades de pesquisa sejam13

realizadas na forma não presencial. A coordenadora de pesquisa informou que na retificação do14

edital terá uma data para consultada da execução dos projetos de forma remota. A CAGPPI em15

conjunto decidiu as novas datas do edital. 3) Distribuição de cotas de bolsas e de AIPCT do16

Edital 64/2019. A CAGPPI analisou as solicitações de bolsas e verificou que todas os projetos17

foram contemplados com bolsa. Além disso, haverá um sobra de recurso das bolsas no valor de18

R$ 18,079,38. A coordenadora de pesquisa informou que recebeu a solicitação do professor Arlan19

Pacheco Figueiredo de alteração dos recurso para do projeto de pesquisa para o edital 64/2019. A20

CAGPPI analisou e aprovou a alteração. Durante a reunião o professor Daniel Amoretti Gonçalves21

encaminhou também alteração do recurso do seu projeto. A CAGPPI analisou e aprovou alteração.22

Os valores da AIPCT foram distribúıdos aos pesquisadores que solicitaram recursos. Todos os pro-23

jetos foram contemplados com o valor solicitado, resultando numa sobra de recurso no valor de24

capital de R$ 4879,38 e custeio de R$2479,38. 4) Remanejamento dos recursos de bolsas e25

de AIPCT. Kelen informou que a reitoria sugere que a sobra de recurso seja repassado para um26

outro edital que possa ser voltado para questões da pandemia. Kelen irá verificar a possibilidade de27

aumentar o número de bolsistas por projeto aprovado. 5) Assuntos Gerais Kelen informou que o28
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grupo de professores da área de Metalurgia está organizando uma maneira de curricularizar a pes-29

quisa dentro do curso de Engenharia Metalúrgica e Tecnólogo em Metalurgia. A professora Fabiana30

entrou em contato com a Coordenadora de Pesquisa para verificar a possibilidade de cadastrar os31

projetos de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nos editais internos da Pró-reitoria de Pesquisa,32

Pós-Graduação e Inovação (PROPPI). Kelen informou que fez o contato com a PROPPI e foi infor-33

mada que os projetos de TCCs podem ser cadastrados no Edital de Fluxo Cont́ınuo. Kelen sugeriu34

ao grupo convidar a professora Fabiana na próxima reunião para apresentar o trabalho do grupo da35

área da Metalurgia em relação a esta temática. Os membros da CAGPPI concordaram. Nada mais36

havendo a tratar, encero a presente ata assinada por mim, Kelen Berra de Mello, Coordenadora de37

Pesquisa do Campus Caxias do Sul, e pelos demais presentes.38

Bruno Bueno39

Eduardo Thomazi40

Fernando Elemar Vicente dos Anjos41

João Cândido Moraes Neves42

Kelen Berra de Mello43

Tatiele Bolson Moro44
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