Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI)
ATA 01/2020
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ATA Nº 01/2020 de 30/03/2020. Aos trinta dias do mês de março de 2020, devido a situação que
estamos enfrentando desencadeada pelo Covid-19, realizando assim trabalho remoto, foi enviado
pela Coordenação de Pesquisa, por email à todos os membros da CAGPPI, esse documento para
ciência e aprovação, com os assuntos que envolvem essa comissão. 01) Pareceres emitidos a
distância pelos membros da CAGPPI: a) Prestações de conta de projetos com AIPCT: Projeto
“Estudo de propriedades de compósitos de fibra de carbono de matriz polimérica para futura
aplicação em protótipos de alta eficiência energética”, coordenado por Airton Campanhola
Bortoluzzi: Aprovado mediante apresentação da devolução do recurso referente a NF do item 16,
que foi cancelado pelo fornecedor; Projeto “Otimização do sistema de potência de um protótipo
veicular de eficiência energética”, coordenado por Airton Campanhola Bortoluzzi: Aprovado;
Projeto “Desenvolvimento de salada de fruta desidratada: estudo das condições de secagem”
coordenado por Cristiane Reinaldo Lisboa: Prestação de contas aprovada com a seguinte ressalva:
A CAGPPI entende que a metodologia utilizada para as diferentes compras na empresa Netlab, não
é a mais adequada, pois não segue os princípios da economicidade quando se faz uso de dinheiro
público. Todavia, mesmo comprando em diversas vezes a pesquisadora comprovou que o valor dos
produtos mais o frete foram adquiridos do melhor orçamento, não caracterizando má-fé por parte da
pesquisadora. Assim, aprova-se a prestação de contas com ressalvas, solicitando que se observe esse
procedimento para futuros projetos. Projeto “Aperfeiçoamento e manutenção de subsistemas de um
protótipo veicular de eficiência energética” coordenado por Airton Campanhola Bortoluzzi:
Aprovado. Luciano Kempski, projeto “Análise térmica e microestrutural de ligas Zinco – 4%
Alumínio”: Aprovada com as seguintes ressalvas: O processo de prestação de contas foi entregue
com duas Notas Fiscais em nome do IFRS, acompanhadas de declaração do fornecedor de que não
pode vender para consumidor final por ser atacadista, assim como uma justificativa que o
pesquisador não conseguiu outros fornecedores da especificidade de tal produto que pudessem
emitir notas para pessoas físicas. Diante dos documentos apresentados, destaca-se que: A IN
02/2019, que regulamenta a utilização e prestação de contas dos recursos concedidos pelo fomento
interno para projetos e programas de pesquisa, ensino, extensão, indissociáveis e de inovação do
IFRS, em seu Art. 7º, diz que: O coordenador do projeto ou programa deve prestar contas à
comissão específica através de documentos fiscais hábeis, entendidos como tal: notas fiscais,
cupons fiscais, bilhete de passagem rodoviária e/ou aérea, GRU – Guia de Recolhimento da União;
e, ainda, quando necessário, o recolhimento para Ente Público. Parágrafo único. Os documentos que
se refere o Art. 7°. devem estar em nome e/ou CPF do coordenador do programa ou projeto,
podendo estar em nome de outro integrante da equipe nos casos de bilhetes de passagens aéreas e
hospedagem." Como a prestação de contas não atende ao disposto na IN, a CAGPPI decidiu por
procurar orientações com a PROPPI que julgou o caso como atípico e sugeriu buscar auxílio no
financeiro, contabilidade e DAP do Campus. O retorno da contabilidade em concordância com o
DAP foi de que, o fator preocupante nesse caso, além do não cumprimento da IN 02/2019, é a
questão tributária, pois enquanto autarquia federal, o IFRS é obrigado a efetuar as retenções na
fonte do IR, CSLL, Pis e Cofins sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, conforme IN RFB nº 1.234 de 2012. Ao
consultarem o CNPJ da empresa favorecida nas NFs, verificou-se que a mesma é optante pelo
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Simples Nacional, mas caso não fosse, não teria como justificar a não retenção dos impostos. Com
base no exposto acima, a CAGPPI decidiu por aprovar a prestação de contas, não sendo omissa ao
fato irregular ocorrido e levando em conta o respaldo da contabilidade e DAP sobre a questão
tributária. Informamos ainda que esse caso é atípico e não poderá ser julgado como precedente para
outros casos semelhantes. Jakerson Gevinski, referente ao projeto “Desenvolvimento do sistema
eletrônico embarcado para protótipo Veicular”, Aprovado mediante pagamento de GRU de R$
25,50 pela compra do item ter ocorrido da empresa que não apresentou melhor preço. 2) Avaliações
a distância dos relatórios de bolsistas fomento interno Edital 77/2018: As avaliações dos
relatórios foram realizadas por membros da comissão que não estavam vinculados na equipe do
projeto através de formulário específico. Foram avaliados os relatórios dos seguintes bolsistas:
Lidiane Rovani, vinculada ao projeto “Pesquisa mensal da cesta de produtos básicos no município
de Erechim”, coordenado por Carlos Frederico de Oliveira Cunha – Aprovado; Thales Piovesan,
vinculado ao projeto de pesquisa “Estudo de propriedades de compósitos de fibra de carbono de
matriz polimérica para futura aplicação em protótipos de alta eficiência energética”, coordenado por
Airton Campanhola Bortoluzzi – Aprovado; João Vitor Stormovski, vinculado ao projeto de
pesquisa “Análise térmica e microestrutural de ligas Zinco – 4% Alumínio”, coordenado por Fábio
Luis Knewitz – Aprovado; Roger Bianchi e Matheus Ryl vinculados ao projeto de pesquisa “O
estudo das variantes do problema de roteamento de veículos”, coordenado por Nathália Cristina
Ortiz da Silva – Aprovados; Rocheli Brondani, vinculada ao projeto de pesquisa “Relacionamentos
em estratégias coletivas empresariais: análise da presença de características apontadas na literatura
nacional e internacional na região de Erechim”, coordenado por Adriana Troczinski Storti –
Aprovado; Alysson Lucas de Souza, vinculado ao projeto “Desenvolvimento de um chassis
destinado a um protótipo veicular urbano de eficiência energética”, coordenado por Airton
Campanhola Bortoluzzi – Aprovado; Izequiel Balsanello, vinculado ao projeto “Otimização do
sistema de potência de um protótipo veicular de eficiência energética”, coordenado por Airton
Campanhola Bortoluzzi – Aprovado; Ana Paula Cervinski, vinculada ao projeto “Trajetórias de
aprendizagem: um estudo com os graduandos do IFRS - Campus Erechim”, coordenado por
Fernanda Zatti – Aprovado; Igor Andretta, vinculado ao projeto “Aperfeiçoamento e manutenção de
subsistemas de um protótipo veicular de eficiência energética”, coordenado por Airton Campanhola
Bortoluzzi – Aprovado com reformulações; Neusa Posyc, vinculada ao projeto “Desenvolvimento
de salada de fruta desidratada: estudo das condições de secagem”, coordenado por Cristiane
Reinaldo Lisboa – Aprovado; 3) Avaliações a distância dos relatórios de estudantes voluntários
vinculados ao edital de fluxo contínuo: As avaliações dos relatórios foram realizadas por
membros da comissão que não estavam vinculados na equipe do projeto através de formulário
específico. Foram avaliados os relatórios dos seguintes bolsistas: Luan Rossetto, vinculado ao
projeto “Trajetórias de aprendizagem: um estudo com os graduandos do IFRS - Campus Erechim”,
coordenado por Fernanda Zatti – Aprovado; Rachel Guerrato, vinculada ao projeto
“Desenvolvimento de salada de fruta desidratada: estudo das condições de secagem”, coordenado
por Cristiane Reinaldo Lisboa – Aprovado com reformulações; 4) Avaliações a distância dos
relatórios de bolsistas vinculados ao edital de Habitats de inovação Edital 85/2018: As
avaliações dos relatórios foram realizadas por membros da comissão que não estavam vinculados na
equipe do projeto através de formulário específico. Foram avaliados os relatórios dos seguintes
bolsistas: Thaisa Oliveira de Souza, vinculada ao projeto Proposição mercadológica de um plano de
Marketing aplicado para um software inovador: Case Planader – Aprovado com reformulações. 5)
Homologação das propostas submetidas ao Edital PROPPI 064/2019 - Fomento interno
2019/2020 – A homologação dos projetos foi realizada por dois membros da comissão através de
formulário específico (Anexo ao edital), os projetos analisados e homologados foram: “Elaboração
de hambúrguer de carne bovina com redução de sódio e gordura suína” coordenado por Marlice
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Salete Bonacina; “Estudo e preparação de sistemas lipossômicos contendo compostos fenólicos”,
coordenado por Wagner Luiz Priamo; “Encapsulamento de óleo de noz-pecã utilizando tecnologia
supercrítica”, coordenado por Wagner Luiz Priamo; “Teor de sódio em alimentos processados
comercializados no município de Erechim, RS”, coordenado por Guilherme Barcellos de Moura;
“Educação e Sociedade: Pluralidade, Mundo e Política”, coordenado por Giovane Rodrigues
Jardim; “Conhecimento das tecnologias da Indústria 4.0 por meio de metodologia ativa”,
coordenado por Alisson Dalsasso Corrêa de Souza; “Pesquisa mensal da cesta de produtos básicos
no município de Erechim-RS”, coordenado por Carlos Frederico de Oliveira Cunha;
“Desenvolvimento de um sistema de bombeamento para reprodução da experiência de Reynolds em
escala laboratorial para fins didáticos”, coordenado por Marilia Assunta Sfredo; “Aperfeiçoamento
e manutenção dos subsistemas de um protótipo veicular de eficiência energética”, coordenado por
Airton Campanhola Bortoluzzi; “Desenvolvimento de um chassis destinado a um protótipo veicular
urbano de eficiência energética, coordenado por Airton Campanhola Bortoluzzi; “Estudo de
propriedades de compósitos de fibra de carbono de matriz polimérica para futura aplicação em
protótipos de alta eficiência energética”, coordenado por Airton Campanhola Bortoluzzi;
“Otimização do sistema de potência de um veículo de eficiência energética, coordenado por Airton
Campanhola Bortoluzzi; “ Monitoramento a partir da Eletrônica Embarcada em Protótipo Veicular”,
coordenado por Jakerson Ricardo Gevinski; “Tecnologias Vestíveis no “Ecossistema de Valor da
Moda: uma análise sistêmica”, coordenado por Rosiane Serrano; “Sistema de Transmissão para
Protótipo Veicular”, coordenado por Jakerson Ricardo Gevinski; “Avaliação de parâmetros da água
de poços tubulares profundos para consumo humano em municípios da região Norte do RS”,
coordenado por Cátia Santin Zanchett Battiston; “Extração e aplicação do óleo de essencial de
Schinus terebinthifolius Raddi e Cymbopogon citratus (DC.) Stapf”, coordenado por Marilia
Assunta Sfredo; “Empreendedorismo sustentável e marketing verde: Um estudo de estratégias
desenvolvidas por empresas no município de Erechim/RS”, coordenado por Angelita Freitas da
Silva; “Relacionamentos em estratégias coletivas interorganizacionais: análise de características
apontadas na literatura nacional e internacional em redes de cooperação da construção civil atuantes
em Erechim/RS” coordenado por Silvana Saionara Gollo; “Análise Vibracional em Estrutura Tipo
Treliça”, coordenado por Jakerson Ricardo Gevinski; “Etapas de comportamento de voo e
capacidade de carga: Projeto de aeronave para competição SAE de Aerodesign”, coordenado por
Enildo de Matos de Oliveira; “Trajetórias de aprendizagem: um estudo com os graduandos do IFRS
- Campus Erechim”, coordenado por Fernanda Zatti. 6) Avaliações das propostas submetidas ao
Edital PROPPI 064/2019 - Fomento interno 2019/2020: Os projetos homologados, conforme
citados no item anterior, foram enviados para avaliadores Ad Hoc, que fazem parte do banco do
IFRS. As médias das notas foram de no mínimo duas avaliações. A nota do currículo lattes foi
obtida pelo portfólio do IFRS. Atendendo as datas do edital, no dia 31/03 será publicada a
classificação dos projetos. Os demais prazos previstos no edital serão suspensas e a distribuição de
bolsas e AIPCT ocorrerá após novo prazo definido pela PROPPI e em atendimento pelo Campus. 7)
Avaliação de relatórios semestrais de servidores afastados: Foi analisado por membros da
comissão os relatórios de atividades semestrais dos seguintes servidores: Camila Carmona Dias, o
relatório estava de acordo com os critérios exigidos, declarando fomento do IFRS nas publicações.
8) Cancelamento de projeto fomento interno e troca de bolsista projeto Fapergs: Foi
informado aos membros da comissão que na última reunião a pesquisadora Adriana Storti havia
enviado uma solicitação a CAGPPI para substituição de bolsista no projeto "Análise dos
relacionamentos em estratégias coletivas dos segmentos farmacêutico e supermercadista na região
norte de Erechim" vinculado ao edital 25/2019/PROBIC/PROBITI/IFRS/FAPERGS. A atual
bolsista Fabiana Vaz adquiriu vínculo empregatício e solicitou desligamento a partir de
janeiro/2020. Conforme edital Fapergs os bolsistas são indicados pelo coordenador, portanto, dá
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autonomia para o Coordenador do Projeto indicar novo aluno bolsista, e desta forma, a pesquisadora
iria substituir Fabiana por Rocheli Brondani, que estava vinculada ao edital de Fomento interno da
mesma Pesquisadora, assim o projeto fomento interno seria encerrado antes do período. No entanto
a bolsista Rocheli optou por permanecer até fevereiro no projeto de Fomento interno, não sendo
necessário o cancelamento do mesmo e outra estudante foi indicada como bolsista no projeto
Fapergs, Glaucia Mortofel. Nada mais havendo a constar, eu, Cátia Zanchett Battiston, lavro a
presente ata, em que os membros da comissão darão ciência por email, sendo que os e-mails serão
impressos e anexados a este documento, contendo este termo cento e quarenta e seis
linhas…................................................................................................……..…..…………….

