
Reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de

Projetos de Pesquisa e Inovação - CAGPPI

ATA No 06/2020

Aos vinte dias do mês de agosto 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, Bruno Bueno, Eduardo3

Thomazi, Emanuel Eliabe Alves, Fernando Elemar Vicente dos Anjos, João Cândido Moraes Neves,4

Tatiele Bolson Moro, além da coordenadora de Pesquisa Kelen Berra de Mello para tratar das se-5

guintes pautas: 1) Aprovação da Ata 04/2020 e a Ata 05/2020; 2) Homologação do Edital 70/20196

- Apoio aos servidores efetivos em apresentação de trabalhos cient́ıficos no âmbito da Pesquisa e7

Inovação e Edital 71/2019 - Apoio aos discentes de cursos técnicos de ńıvel médio e de graduação em8

apresentação de trabalhos cient́ıficos no âmbito da Pesquisa e Inovação; 3) Alteração de AIPCT de9

projetos de pesquisa do professor Eduardo Thomazi; 4) Aprovação do projeto de pesquisa ”Modelo10

design for Six Sigma para usinagem convencional de produtos metálicos”5) Assuntos gerais. Acerca11

de cada assunto foi discutido o seguinte: 1) Aprovação da Ata 04/2020 e a Ata 05/2020 . A12

professora Kelen solicitou se os membros estão de acordo com as Ata 04/2020 e a Ata 05/2020. As13

Atas foram aprovadas por todos. 2) Homologação do Edital 70/2019 e Edital 71/2019 Kelen14

agradeceu aos membros da CAGPPI sobre a homologação referente a estes dois editais, realizada15

por e-mail, pelos membros da CAGPPI. Informou que em momento oportuno fará um relato a16

COPPI sobre a dificuldades enfrentadas pelo grupo na análise destes dois editais. Além disso, fará17

a sugestão que a pró-reitoria faça uma comissão com servidores de diversos campi para a análise18

de todos os inscritos, para não haver a necessidade de movimentar as CAGPPI de diversos campi.19

A CAGPPI concordou com a fala da coordenadora. 3) Alteração de AIPCT de projetos de20

pesquisa dos professores Eduardo Thomazi e Daniel Amoretti Gonçalves Kelen apre-21

sentou as duas alteracões de AIPCT, o professor Eduardo explicou as duas alterações aos membros22

da CAGPPI. Os membros da CAGPPI aprovaram as duas alterações de AIPCT. 4) Aprovação23

do projeto de pesquisa ”Modelo design for Six Sigma para usinagem convencional de24

produtos metálicos” Kelen informou que a servidora Ana Caroline Dzulinski submeteu o projeto25

intitulado ”Modelo design for Six Sigma para usinagem convencional de produtos metálicos”no Edi-26

tal IFRS No 75/2019 ? Fluxo Cont́ınuo ? Projetos de Pesquisa e/ou Inovação Desenvolvidos por27

Servidores do IFRS em Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, Programas de Pós-Graduação Stricto28
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Sensu ou Pós-Doutorado. Kelen apresentou na reunião o comprovante de matricula da mesma do29

doutorado. Todos os membros aprovaram o projeto. Não teve assuntos gerais. Nada mais havendo30

a tratar, encero a presente ata assinada por mim, Kelen Berra de Mello, Coordenadora de Pesquisa31

do Campus Caxias do Sul, e pelos demais presentes.32

Bruno Bueno33

Eduardo Thomazi34

Emanuel Eliabe Alves35

Fernando Elemar Vicente dos Anjos36

João Cândido Moraes Neves37

Kelen Berra de Mello38

Tatiele Bolson Moro39
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