
Reunião da Comissão de Avaliação e Gestão de

Projetos de Pesquisa e Inovação - CAGPPI

ATA No 12/2020

Aos vinte e sete 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, Guilherme Josué Machado, Tatiele Bolson Moro, além da coordenadora4

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

tratar das seguintes pautas: 1) Pendências da prestação de contas do projeto Prevenção da ru-6

gosidade no fresamento de topo com uso de redes neurais artificiais do professor Daniel Amoretti7

referente ao Edital IFRS No 64/2019 - Fomento Interno 2020/2021. 2) Pendências da prestação8

de contas do projeto Previsão da geometria e da profundidade do cordão de solda em aço baixo9

carbono usando redes neurais artificiais do professor Arlan Pacheco referente ao Edital IFRS No
10

64/2019 - Fomento Interno 2020/2021. 3) Assuntos gerais. Acerca de cada assunto foi discutido o11

seguinte: 1) Pendências da prestação de contas do projeto Prevenção da rugosidade no12

fresamento de topo com uso de redes neurais artificiais do professor Daniel Amoretti13

referente ao Edital IFRS No 64/2019 - Fomento Interno 2020/2021: Foi enviada uma14

justificativa em relação aos itens apontados na reunião anterior. Como os orçamentos devem ser15

olhados de maneira global. Conforme Art 4o: Para fins de aquisição de bens e serviços, o coorde-16

nador do programa ou projeto deverá realizar no mı́nimo três orçamentos de diferentes empresas17

fornecedoras, dotadas de CNPJ, para cada item ou grupo de itens a ser adquirido, devendo optar18

pela compra na empresa que fornecer o orçamento global de menor valor. Assim a prestação de19

contas está aprovada 2) Pendências da prestação de contas do projeto Previsão da ge-20

ometria e da profundidade do cordão de solda em aço baixo carbono usando redes21

neurais artificiais do professor Arlan Pacheco referente ao Edital IFRS No 64/2019 -22

Fomento Interno 2020/2021 A prestação de contas foi aprovada. 3) Assuntos gerais. Não23

houve assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, encero a presente ata assinada por mim, Kelen24

Berra de Mello, Coordenadora de Pesquisa do Campus Caxias do Sul, e pelos demais presentes.25

Bruno Bueno26

Eduardo Thomazi27

Kelen Berra de Mello28
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Guilherme Josué Machado29

Tatiele Bolson Moro30

Taiane Lucas Pontel31
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