
Reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de

Projetos de Pesquisa e Inovação - CAGPPI

ATA No 10/2020

Aos nove dias do mês de novembro 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, João Cândido Moraes Neves, Tatiele Bolson Moro, além da4

coordenadora de Pesquisa Kelen Berra de Mello e da servidora Taiane Lucas Pontel (apenas como5

ouvinte) para tratar das seguintes pautas: 1) Aprovação da prestação de contas dos discentes Ra-6

fael Basso e Lúıs Henrique Ribeiro da Silva, referentes ao Edital IFRS No 71/2019 - Apoio aos7

discentes de cursos técnicos de ńıvel médio e de graduação em apresentação de trabalhos em even-8

tos cient́ıficos no âmbito da pesquisa e inovação e aprovação da prestação de contas dos servidores9

Kelen Berra de Mello, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis e André Augusto Andreis referente ao10

Edital IFRS N◦ 70/2019 - Apoio aos servidores efetivos em apresentação de trabalhos em eventos11

cient́ıficos no âmbito da pesquisa e inovação. 2) Assuntos gerais. Acerca de cada assunto foi discu-12

tido o seguinte: 1) Aprovação da prestação de contas dos discentes Rafael Basso e Lúıs13

Henrique Ribeiro da Silva, referentes ao Edital IFRS No 71/2019 - Apoio aos discentes14

de cursos técnicos de ńıvel médio e de graduação em apresentação de trabalhos em15

eventos cient́ıficos no âmbito da pesquisa e inovação e aprovação da prestação de con-16

tas dos servidores Kelen Berra de Mello, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis e André17

Augusto Andreis referente ao Edital IFRS N◦ 70/2019 - Apoio aos servidores efetivos18

em apresentação de trabalhos em eventos cient́ıficos no âmbito da pesquisa e inovação.19

Todos os membros analisaram a prestação de contas. Eduardo comentou que os alunos e os servi-20

dores Greice e Andrei não apresentaram a nota fiscal de inscrição do evento. A servidora Kelen que21

também participou do evento, comentou que apenas recebeu a nota fiscal, pois solicitou por email,22

a nota fiscal. Todos concordaram que os servidores e alunos anexem no processo de prestação de23

contas a nota fiscal. Todos concordam de analisar novamente na próxima reunião. Também foi24

verificado a falta do certificado de participação do discente Luis Henrique Ribeiro da Silva, o qual25

também será solicitado. 2) Assuntos gerais: Kelen relata que a Jornada de Ensino, Pesquisa e26

Extensão teve 40 inscritos, na Mostra, a maioria dos inscritos são externos. Kelen também informou27

que alguns campi solicitaram prorrogação da AIPCT, porém ainda não foi confirmado o adiamento.28
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Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Nada mais havendo a tratar, encero a presente29

ata assinada por mim, Kelen Berra de Mello, Coordenadora de Pesquisa do Campus Caxias do Sul,30

e pelos demais presentes.31

Bruno Bueno32

Eduardo Thomazi33

Guilherme Josué Machado34

Kelen Berra de Mello35

João Cândido Moraes Neves36

Tatiele Bolson Moro37

Taiane Lucas Pontel38

39
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