
Reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de

Projetos de Pesquisa e Inovação - CAGPPI

ATA No 05/2020

Aos trinta dias do mês de julho de 2020, às quatorze horas foi realizada, via webconferência, a1

quinta reunião da CAGPPI Campus do IFRS - Caxias do Sul. Participaram os seguintes membros2

da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação, Eduardo Thomazi, Fer-3

nando Elemar Vicente dos Anjos, Guilherme Josue Machado, João Cândido Moraes Neves, Tatiele4

Bolson Moro, além da coordenadora de Pesquisa Kelen Berra de Mello e a convite a professora Fa-5

biana Lopes da Silva para tratar das seguintes pautas: 1) Homologação do editais: Edital IFRS No
6

70/2019 - Apoio aos Servidores Efetivos em Apresentação de Trabalhos em Eventos Cient́ıficos no7

âmbito da Pesquisa e Inovação; Edital IFRS No 71/2019 - Apoio aos Discentes de Cursos Técnicos8

de Nı́vel Médio e de Graduação em Apresentação de Trabalhos em Eventos Cient́ıficos no âmbito9

da Pesquisa e Inovação; Edital IFRS No 72/2019 - Apoio aos Discentes de Cursos lato sensu e de10

Programa de Pós-Graduação stritu sensu em Apresentação de Trabalhos em Eventos Cient́ıficos11

no âmbito da Pesquisa e Inovação 2) Edital de seleção de bolsista dos projetos selecionados do12

Edital 41/2019 (Fomento interno); 3) TCCs como projetos de fluxo cont́ınuo, apresentação do fluxo13

pensado pelo curso de Engenharia Metalúrgica pela professora Fabiana; 4) Assuntos Gerais; Acerca14

de cada assunto foi discutido o seguinte: No ińıcio da da reunião a Kelen sugeriu inversão de pauta15

para que a professora Fabiana apresentasse o trabalho realizado pelos professores do curso de Enge-16

nharia Metalúrgica. A CAGPPI concordou e passou a palavra para a professora Fabiana. 1) TCCs17

como projetos de fluxo cont́ınuo, apresentação do fluxo pensado pelo curso de Enge-18

nharia Metalúrgica pela professora Fabiana. A professora Fabiana apresentou a proposta da19

curricularização da pesquisa no curso de Engenharia Metalúrgica por meio do TCCs. Em resumo,20

Fabiana apresentou os fluxos para que isso possa acontecer, falou que os alunos escreverão o projeto21

no SIGProj e assim que ele for aprovado pelo Orientador e o professor da disciplina responsável pela22

escrita do Trabalho de Conclusão de Curso, o aluno passa o projeto para coordenação do orientador23

que o submete no SIGProj. A CAGPPI gostou da proposta apresentada pela professora Fabiana. O24

professor Fernando perguntou se o grupo da metalurgia tem uma ordem de serviço para realizar a25

modificação do PPC. A professora Fabiana disse que não possui. A professora Fabiana afirmou que26

será realizada uma reunião de Colegiado do curso de Engenharia Metalúrgica para aprovação da27

curricularização da pesquisa. Kelen se disponibilizou a participar desta reunião. 2) Homologação28
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do editais: Edital IFRS No 70/2019 - Apoio aos Servidores Efetivos em Apresentação29

de Trabalhos em Eventos Cient́ıficos no âmbito da Pesquisa e Inovação; Edital IFRS No
30

71/2019 - Apoio aos Discentes de Cursos Técnicos de Nı́vel Médio e de Graduação em31

Apresentação de Trabalhos em Eventos Cient́ıficos no âmbito da Pesquisa e Inovação;32

Edital IFRS No 72/2019 - Apoio aos Discentes de Cursos lato sensu e de Programa33

de Pós-Graduação stritu sensu em Apresentação de Trabalhos em Eventos Cient́ıficos34

no âmbito da Pesquisa e Inovação Kelen informou que teremos que analisar apenas os Editais35

IFRS no 70/2019 e 71/2019, pois no Edital IFRS no 72/20219 não tiveram inscritos. Primeiramente36

foi analisado os inscritos no Edital 70/2019, Kelen apresentou a planilha com os dados de inscrição.37

No entanto, ao abrir os links com os arquivos que foram submetidos pelo inscritos, foi verificado que38

a reitoria não tinha liberado o acesso aos arquivos. Kelen percebeu que o mesmo aconteceu com39

o Edital 71/2019. A CAGPPI percebeu que não é posśıvel homologar a inscrição dos candidatos40

em função de não ter acesso a todos os arquivos solicitados nos editais. Assim, a Coordenadora41

de Pesquisa sugeriu que assim que tiver acesso a todos estes arquivos encaminhará por e-mail para42

a CAGPPI analisar. Os membros concordaram em realizar a análise dos documentos por e-mail.43

Assim ficou definido que a Coordenadora de Pesquisa enviará por e-mail e os membros da CAGPPI44

responderão o email homologando ou não a inscrição. 3) Edital de seleção de bolsista dos45

projetos selecionados do Edital 41/2019 (Fomento interno) A Coordenação de Pesquisa46

informou que irá elaborar um edital de bolsista em conjunto com a extensão e o ensino. A ideia47

é unificar os editais de bolsistas para facilitar a inscrição dos alunos. Os membros da CAGPPI48

concordaram com a proposta. 4) Assuntos Gerais Não teve assuntos gerais. Nada mais havendo49

a tratar, encero a presente ata assinada por mim, Kelen Berra de Mello, Coordenadora de Pesquisa50

do Campus Caxias do Sul, e pelos demais presentes.51

Eduardo Thomazi52

Fabiana Lopes da Silva53

Fernando Elemar Vicente dos Anjos54

Guilherme Josue Machado55

João Cândido Moraes Neves56

Kelen Berra de Mello57

Tatiele Bolson Moro58
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