
Reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de

Projetos de Pesquisa e Inovação - CAGPPI

ATA No 08/2020

Aos cinco dias do mês de outubro 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, Guilherme Josué Machado, Fernando Elemar Vicente dos Anjos, João Cândido Moraes4

Neves, Tatiele Bolson Moro, além da coordenadora de Pesquisa Kelen Berra de Mello e da servidora5

Taiane Lucas Pontel (apenas como ouvinte) para tratar das seguintes pautas: 1) Aprovação das6

atas 06/2020 e 07/2020; 2)Projetos de pesquisa submetidos pela professora Andréia Toscan; 3) Al-7

teração de despesas do projeto da professora Greice da Silva Lorenzetti Andreis; 4)Apontamentos8

da nova instrução normativa da CAGPPI; 5) Plano de Ação 2021 - propostas da CAGPPI. 6) As-9

suntos gerais. Acerca de cada assunto foi discutido o seguinte: 1) Aprovação das atas 06/2020 e10

07/2020: Ambas aprovadas. 2) Projetos de pesquisa submetidos pela professora Andréia11

Toscan: O projeto Biopoĺımeros: uma nova perspectiva para o futuro do desenvolvimento de12

produtos a partir de materiais poliméricos e o projeto Verdades e mentiras sobre a reciclagem do13

poliestireno expandido foram aprovados.3) Alteração de despesas do projeto da professora14

Greice da Silva Lorenzetti Andreis: Não foi discutido por não se tratar de mérito da CAGPPI15

por ser um projeto indissociável e que já foi avaliado. 4) Apontamentos da nova instrução16

normativa da CAGPPI: Não houve apontamentos. 5) Plano de Ação 2021 - propostas da17

CAGPPI: Fernando sugere elaborar uma estratégia de comunicação do que está sendo pesqui-18

sado e os resultados atingidos para a comunidade externa. Kelen discutirá com Luciano sobre a19

viabilidade da sugestão. 6) Assuntos gerais: Kelen comenta com os membros da CAGPPI que20

este ano a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão terão um formato diferente este ano. Ele terá21

um foco na divulgação dos projetos de institucionalizados nas redes sociais. neste sentido não será22

aberto a projetos de alunos de graduação e pós-graduação. Todos concordam. Nada mais havendo23

a tratar, encero a presente ata assinada por mim, Kelen Berra de Mello, Coordenadora de Pesquisa24

do Campus Caxias do Sul, e pelos demais presentes.25

Bruno Bueno26

Eduardo Thomazi27

Fernando Elemar Vicente dos Anjos28
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Guilherme Josué Machado29

Kelen Berra de Mello30

João Cândido Moraes Neves31

Tatiele Bolson Moro32

Taiane Lucas Pontel33
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