
Reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de

Projetos de Pesquisa e Inovação - CAGPPI

ATA No 07/2020

Aos quatorze dias do mês de setembro de 2020, às quinze 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, além da coordenadora de4

Pesquisa Kelen Berra de Mello e da servidora Taiane Lucas Pontel (apenas como ouvinte) para5

tratar das seguintes pautas: 1) Avaliação dos relatórios de alunos voluntários: Rafael Basso, Lúıs6

Henrique Ribeiro da Silva e Glauciane Klein Burgiet Padilha; 2) Avaliação do projeto de fluxo7

cont́ınuo do professor Fernando Elemar Vicente dos Anjos; 3) Avaliação do projeto de pesquisa8

contemplado no Edital Fapergs 04/2020 de fomento externo dos professores: Paula Patŕıcia Gan-9

zer, Guilherme Vieira Braga Lemos e Juliano Cantarelli Toniollo; 4) Avaliação da solicitação de10

mudança de AIPCT do projeto do professor Alexandre Lúıs Gasparin. 5) Assuntos gerais. Acerca11

de cada assunto foi discutido o seguinte: 1) Avaliação dos relatórios de alunos voluntários:12

Rafael Basso, Lúıs Henrique Ribeiro da Silva e Glauciane Klein Burgiet Padilha. A13

professora Kelen explicou que os relatórios tem diferentes estruturas em função do edital que cada14

um se refere. Todos aprovaram os relatórios. 2) Avaliação do projeto de fluxo cont́ınuo do15

professor Fernando Elemar Vicente dos Anjos Todos os membros da CAGPPI avaliaram e16

aprovaram o projeto. Kelen informou que todos devem preencher o formulário de avaliação que17

está no drive para registrar a aprovação. 3) Avaliação do projeto de pesquisa contemplado18

no Edital Fapergs 04/2020 de fomento externo dos professores: Paula Patŕıcia Gan-19

zer, Guilherme Vieira Braga Lemos e Juliano Cantarelli Toniollo Kelen informou que este20

projetos já passaram por avaliadores no Edital Fapergs 04/2020, também informou que o projeto21

do Juliano não seria compartilhado em função do projeto estar como sigiloso em função da pos-22

sibilidade de gerar patente. Os membros concordaram em não avaliar o mérito das propostas e23

apenas a estrutura em função de já terem passsado por um processo de avaliação. 4) Avaliação24

da solicitação de mudança de AIPCT do projeto do professor Alexandre Lúıs Gasparin25

Foi verificado que o arquivo enviado não apresenta o previsão inicial de compra. Neste sentido,26

o solicitação foi aprovado, no entanto será solicitado ao pesquisador que envie o documento cor-27

reto.5) Assuntos gerais Kelen informou que foi encaminhado por e-mail aos pesquisadores sobre28
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possibilidade de alteração de projeto em função da pandemia referente às questões de prestação29

de contas e desenvolvimento do projeto de forma remota, porém sem alteração das caracteŕısticas30

do mesmo. Kelen informou que os pesquisadores deveriam acrescentar essas modificações nos SIG-31

Proj. A coordenadora informou que apenas o professor Dullius ainda não acrescentou no sistema32

esta informação. Assim foi verificado as alterações de cada projeto. O projeto do professor Eduardo33

Thomazi foi alterado somente o cronograma. Nos projetos da professora Kelen seriam realizados34

oficinas presenciais, em função da pandemia, os cursos não serão oferecidos. O professor Arlan35

Pacheco deixou uma etapa mais teórica e menos prática e readequou o cronograma. O professor36

Daniel Amoretti Gonçalves alterou o cronograma, os recursos e a modalidade da bolsa, por motivo37

de facilitar a orientação. A professora Daiane Boff alterou apenas o cronograma do projeto. Kelen38

informou em uma das reuniões da PROPPI, a professora Kelen apresentou a proposta de institu-39

cionalizar os TCCs em um edital espećıfico da pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação.40

Informou que o pró-reitor colocará em pauta esta discussão ou será criado um GT para discutir o41

assunto. Kelen também informou que foi institucionalizado os eventos Mostra IFTEC, Jornada de42

Ensino, Pesquisa e Extensão e Portas Abertas, com a finalidade de garantirmos que estes eventos43

não dependam de aprovação de avaliadores externos. Neste sentido a partir do ano que vem, será44

destinado um valor para termos bolsistas e recursos para viabilizar estes eventos. Nada mais ha-45

vendo a tratar, encero a presente ata assinada por mim, Kelen Berra de Mello, Coordenadora de46

Pesquisa do Campus Caxias do Sul, e pelos demais presentes.47

Bruno Bueno48

Eduardo Thomazi49

Fernando Elemar Vicente dos Anjos50

Kelen Berra de Mello51

Taiane Lucas Pontel52
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