
Reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de

Projetos de Pesquisa e Inovação - CAGPPI

ATA No 11/2020

Aos vinte dias do mês de novembro de 2020, às treze horas e trinta minutos foi realizada, via1

webconferência, a quinta reunião da CAGPPI Campus do IFRS - Caxias do Sul. Participaram os2

seguintes membros da Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação, Bruno3

Bueno, Eduardo Thomazi, Tatiele Bolson Moro, além da coordenadora de Pesquisa Kelen Berra de4

Mello e da servidora Taiane Lucas Pontel (apenas como ouvinte) para tratar das seguintes pautas:5

1) Prestação de contas (AIPCT) referente ao Edital IFRS No 64/2019 - Fomento Interno 2020/2021.6

2) Pendências das prestações de contas dos Editais 70/2019- Apoio aos servidores efetivos em apre-7

sentação de trabalhos em eventos cient́ıficos no âmbito da pesquisa e inovação e Edital n◦ 71/2019-8

Apoio aos discentes de cursos técnicos de ńıvel médio e de graduação em apresentação de trabalhos9

em eventos cient́ıficos no âmbito da pesquisa e inovação.3) Prestação de contas (AIPCT) referente10

ao Edital PROPPI No 74/2019 - Habitats de Inovação e Empreendedorismo. 4) Criação de um11

novo grupo de pesquisa denominado Processamento no estado sólido solicitado pelo professor Gui-12

lherme Vieira Braga Lemos. 5) Assuntos gerais. Acerca de cada assunto foi discutido o seguinte: 1)13

Prestação de contas (AIPCT) referente ao Edital IFRS No 64/2019 - Fomento Interno14

2020/2021. Foi analisado a prestação de contas do projeto Desenvolvimento de uma linha de15

produção para a reciclagem de insumos de impressoras 3D do professor Alexandre Lúıs Gasparin16

e os membros da CAGPPi aprovaram. Foi analisado a prestação de contas do projeto Previsão da17

geometria e da profundidade do cordão de solda em aço baixo carbono usando redes neurais arti-18

ficiais do professor Arlan Pacheco. Os membros da CAGPPI consideraram a prestação de contas19

com pendências. Isto porque foram adquiridos itens que não estavam previstos no Anexo 2 (lixas20

e bicos de contato). O coordenador da proposta justificou a necessidade da compra do bico na sua21

prestação de contas, porém não justificou a aquisição das lixas. O Coordenador do projeto solicitou22

alteração do Anexo 2 que foi aprovado na reunião do dia 14/09/2020 (Ata 07) , no entanto comprou23

itens que constavam apenas na primeira previsão de compra. Ficou acordado que a Coordenadoria24

de Pesquisa entrará em contato com a Pró-reitoria de Pesquisa para saber qual é o procedimento25

diante de tal situação. Foi analisado a prestação de contas do projeto Prevenção da rugosidade no26

fresamento de topo com uso de redes neurais artificiail do professor Daniel Amoretti. A prestação de27

contas foi considerado com pendências, pois o valor de frete discriminado separadamente, sugere-se28
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distribuir o frete proporcionalmente aos valores totais dos itens; além disso, dois orçamentos do29

item capital apresentam o mesmo CNPJ (Submarino e Americanas). Foram apresentados quatro30

orçamentos para os itens de custeio, no entanto dois não apresentam data de consulta (NewPeças31

e WorldTools) e outro não apresenta CNPJ (NewPeças). Foi analisado a prestação de contas do32

projeto Estudo da aplicação do fresamento trocoidal na usinagem de moldes e matrizes do prof.33

Eduardo Thomazi e do projeto Impressora 3D na criação de materiais pedagógicos de matemática34

da professora Kelen Mello, ambos foram aprovados. 2) Pendências das prestações de contas35

dos Editais 70/2019 - Apoio aos servidores efetivos em apresentação de trabalhos em36

eventos cient́ıficos no âmbito da pesquisa e inovação e Edital n◦ 71/2019- Apoio aos37

discentes de cursos técnicos de ńıvel médio e de graduação em apresentação de tra-38

balhos em eventos cient́ıficos no âmbito da pesquisa e inovação. Todas as notas fiscais39

solicitadas na reunião anterior foram apresentadas, assim como os certificados pendentes. Para40

tanto os discentes como para os professores só será solicitado via e-mail a inclusão do número da41

nota fiscal no anexo VII. Logo a prestação de contas aprovada. 3) Prestação de contas (AIPCT)42

referente ao Edital PROPPI No 74/2019 ? Habitats de Inovação e Empreendedorismo.43

Foi analisado a prestação de contas do projeto Inovação de processos de um negócio: um estudo44

a partir da prática do empreendedorismo do professor Rodrigo Dullius. Os membros da CAGPPI45

consideraram a prestação de contas com pendências, pois o coordenador do projeto não apresentou46

o Anexo I conforme a Instrução Normativa Proppi/Proen/Proex/Proad No 02, de 12 de junho de47

2019. O coordenador já foi comunicado por email e foi verificado que se encontra em férias. Será48

solicitado que o mesmo apresente o Anexo I preenchido no seu retorno. A prestação de contas do49

projeto Estruturação do FabLab Caxias do Sul da professora Kelen Berra de Mello foi analisado e50

aprovado pelos membros da CAGPPI. 4) Criação de um novo grupo de pesquisa denomi-51

nado Processamento no estado sólido solicitado pelo professor Guilherme Vieira Braga52

Lemos. Os membros aprovaram a criação do Grupo de Pesquisa. 5) Assuntos gerais. Não53

houve assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Nada mais havendo a54

tratar, encero a presente ata assinada por mim, Kelen Berra de Mello, Coordenadora de Pesquisa55

do Campus Caxias do Sul, e pelos demais presentes.56

Bruno Bueno57

Eduardo Thomazi58

Kelen Berra de Mello59

Tatiele Bolson Moro60
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Taiane Lucas Pontel61
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