
 

 

 

Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI)  

ATA 02/2020 

 

ATA Nº 02/2020 de 02/072020. Aos dois dias do mês de julho de 2020 às 8:30 h, devido a situação 1 

que estamos enfrentando desencadeada pelo Covid-19, realizando assim trabalho remoto, foi realiza 2 

um reunião on-line com a participação dos seguintes membros da CAGPPI: Adriana Storti, 3 

Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Cátia Battiston, relatora da presente ata, 4 

Fernanda Caumo Theisen, Silvana Saionara Gollo, Juliana Girotto, Wagner Priamo, Fernanda Zatti, 5 

Monalise Marcante Meregalli, Guilherme Barcellos de Moura, Rosiane Serrano, Ana Paula 6 

Cervinski, Daniela Mores e Thales Piovesan. Justificaram a ausência: Alisson Dalsasso Corrêa de 7 

Souza e Camila Ferronato. Não justificaram: Larissa Fortunatti e Vitor Moreno. Na reunião foram 8 

tratados os seguintes assuntos: 1) Avaliações a distância dos relatórios de bolsistas fomento 9 

interno Edital 77/2018: As avaliações dos relatórios foram realizadas por membros da comissão 10 

que não estavam vinculados na equipe do projeto através de formulário específico. Foram avaliados 11 

os relatórios dos seguintes bolsistas: Jonatas Prado de Jesus, vinculado ao projeto 12 

“Desenvolvimento do sistema eletrônico embarcado...”, coordenado por Jakerson Jevinski – 13 

Aprovado com reformulações; Larissa Fortunatti, vinculada ao projeto “Inserção das tecnologias 14 

vestíveis...”, coordenado por Rosiane Serrano – Aprovado. 2) Avaliações a distância dos relatórios 15 

de bolsistas vinculados ao edital de Habitats de inovação Edital 85/2018: As avaliações dos 16 

relatórios foram realizadas por membros da comissão que não estavam vinculados na equipe do 17 

projeto através de formulário específico. Foi avaliado o relatório da seguinte bolsista: Thaíse 18 

Nonemacher, vinculada ao projeto “Implantação e estruturação de habitats de inovação e 19 

empreendedorismo...”, coordenado por Júlio Faitão – Aprovado. 3) Avaliações a distância dos 20 

relatórios de estudantes voluntários vinculados ao Edital 91/2018: As avaliações dos relatórios 21 

foram realizadas por membros da comissão que não estavam vinculados na equipe do projeto 22 

através de formulário específico. Foram avaliados os relatórios dos seguintes estudantes 23 

voluntários:  Gustavo Carpes Neumann, vinculado ao projeto “Projeto Informacional e conceitual 24 

da fuselagem e trem de pouso para uma aeronave radio controlada para a Competição SAE de 25 

Aerodesign”, coordenado por Enildo de Oliveira – Aprovado com ressalvas; Osvair Cavalesci, 26 

vinculado ao projeto “Projeto Informacional e conceitual do sistema de controle para uma aeronave 27 

radio controlada para a Competição SAE de Aerodesign”, coordenado por Enildo de Oliveira – 28 

Aprovado com ressalvas; Eduardo Henrique Motter, vinculado ao projeto “Projeto Informacional e 29 

conceitual do conjunto motor/hélice para uma aeronave radio controlada para a Competição SAE de 30 

Aerodesign”, coordenado por Enildo de Oliveira – Aprovado com ressalvas; Valério Elias Vedoi, 31 

vinculado ao projeto “Projeto Informacional e conceitual da asa para uma aeronave radio controlada 32 

para a Competição SAE de Aerodesignesign”, coordenado por Enildo de Oliveira – Aprovado com 33 

ressalvas; Foi informado aos membros da comissão que estes relatórios estavam com diversos 34 

pontos não conformes, que foram apontados no parecer e enviados aos estudantes e orientador, 35 

porém devido ao momento de pandemia que estamos passando e  sem previsão de retorno das 36 

atividades presenciais, não foi solicitado correções nos relatórios, porém pedimos que em um 37 

próximo relatório os estudantes atentem ao que foi apontado, não reincidindo nesses itens. Além 38 

disso, foi solicitado que os estudantes e orientador retornem o e-mail do parecer com a ciência. Foi 39 

ressaltado aos membros da comissão, que tal decisão foi tomada pela coordenação e avaliador, 40 

devido as inúmeras dificuldades que tivemos desde o início com esses projetos, também que são 41 



projetos de fluxo contínuo, e que os coordenadores estão cientes que para novas submissões 42 

deverão estar enquadrados nas exigências previstas para elaborações de projetos de pesquisa. A 43 

comissão concordou com a decisão. 4) Encaminhamentos e andamento dos projetos submetidos 44 

ao Edital PROPPI 064/2019 - Fomento interno 2019/2020 que está atualmente com seu 45 

cronograma suspenso – No dia 25 de junho foi solicitado aos membros da comissão, via 46 

WhatsApp, a opinião sobre o andamento dos projetos aprovados no edital supracitado, tendo em 47 

vista que não há previsão do retorno das atividades presenciais. Alguns membros retornaram com o 48 

posicionamento de que este ano será quase impossível a execução dos projetos visto que não é 49 

permitido o envolvimento dos estudantes, consequentemente a seleção dos bolsistas. E que para 50 

2021 o processo de seleção dos projetos deverá iniciar novamente, talvez com alguma prioridade 51 

aos projetos aprovados no edital de 2020. A Coordenação de pesquisa consultou o DAP do campus 52 

sobre o recurso destinado às bolsas e AIPCT e recebemos a informação de que o recurso está 53 

disponível aguardando a destinação. Será verificado a possibilidade de talvez em 2021 esse recurso 54 

ser utilizado e aí teríamos o recurso de 2020 de 2021 para executar no ano que vem. Na reunião, 55 

Fernanda Zatti expôs que no caso o seu projeto poderia ser executado, tendo em vista que não há 56 

atividades práticas. Além disso, destacou a importância de os projetos serem analisados 57 

individualmente e avaliar todas as impossibilidades para não acarretar risco às atividades dos 58 

projetos e a expectativa dos estudantes que aguardam as bolsas. Da mesma forma, Rosiane Serrano 59 

também colocou que o edital poderia ser prorrogado para não prejudicar os projetos já selecionados, 60 

assim como está ocorrendo com o edital de afastamento docente. Silvana também concordou com 61 

as colocações das colegas e expôs a importância da implantação dos projetos que sejam possíveis, 62 

principalmente os que são renovação, para não perder a continuidade das atividades. Por 63 

unanimidade todos os membros acham que se existir a possibilidade deverá ocorrer o edital de 64 

seleção de bolsistas para os projetos que sejam possíveis a execução. Adriana irá levar as 65 

colocações para a reunião do COPPI, que ocorrerá no dia 3 de julho e após decisões a CAGPPI 66 

local será informada. 5) Encaminhamentos e andamento dos projetos Fomento Externo CNPq e 67 

FAPERGS – Foi informado aos membros da comissão que tivemos no Campus 1 projeto CNPq 68 

aprovado (prof. Ivan Bagnara) e 3 projetos Fapergs (Prof. Adriana, Priscila e Wagner). A situação 69 

até o momento é que CNPq está com cronograma e Fapergs está prosseguindo com a 70 

implementação das bolsas que havia prazo para indicação até o dia 30 de junho. Adriana comentou 71 

também sobre diversos editais de fomento externo que foram publicados nesse período, 72 

principalmente para ações relacionadas ao Covid. Ressaltou que a coordenação auxílio aos 73 

interessados na elaboração de alguns projetos. 6) Edital 4/2020 – Projeto Fapergs x IFRS – Foi 74 

informado à comissão sobre a homologação das propostas submetidas nesse edital e que o campus 75 

teve três propostas homologas (Adriana, Leonardo e Silvana) e que agora estão em período de 76 

avaliação. Adriana ressaltou sobre a importância das parcerias nesse edital e também informou que 77 

está sendo desenhado o fluxo para a formalização das parcerias para facilitar o processo, tendo em 78 

vista que os projetos de fomento interno que apresentaram carta de parceria precisarão formalizá-79 

las. Rosiane comentou sobre as dificuldades para submissão nesse edital, principalmente devido às 80 

exigências das parcerias, o que acabou limitando alguns projetos. 7) Edital de Apoio à 81 

Implementação das Oficinas 4.0 – Adriana comentou sobre esse importante edital que está com as 82 

submissões abertas. E que haverá uma web conferência dia 8 de julho para dúvidas. Também foi 83 

informado sobre o convite de Sertão para uma submissão em conjunto com Erechim e Ibirubá. 8) 84 

Sobre a realização da Jepex – Esse assunto foi discutido na reunião de equipe e a ideia é fazer o 85 

evento online com os resultados de projetos de ensino, pesquisa e extensão para quem quiser 86 

apresentar, mesmo sem ter editais em andamento, o entendimento das coordenações é que há 87 

resultados a serem mostrados. Com isso também não será perdido a cultura da realização anual do 88 

evento. Rosiane expôs a experiência da área da moda em um evento online nesse período que teve 89 



pouca adesão dos estudantes. Além disso sugeriu para a JEPEx o nome de seu orientador de 90 

doutorado para fazer uma fala sobre o GP dele que é bem consolidado e possui várias parcerias 91 

externas. Silvana sugeriu que o evento seja mais voltado para palestras e painéis. Silvana e 92 

Monalise se dispuseram em participar da comissão do evento. Daniela sugeriu de antecipar o 93 

evento, inicialmente previsto para outubro, e fazer em vários momentos com capacitações. Adriana 94 

colocou que aguardará as decisões do ensino sobre as atividades EAD e após irá colocar as 95 

sugestões da comissão para as demais áreas. 9) Pesquisa realizada com os grupos de pesquisa de 96 

Erechim – A coordenadora de pesquisa informou aos membros que nosso modelo de análise e 97 

identificação dos grupos de pesquisa de Erechim, realizado no início de 2019, será 98 

institucionalizado para todos os campi, através de um GT que fará a implementação. 10) Assuntos 99 

Gerais: Foi informado aos membros da comissão que os relatórios de bolsistas que foram 100 

solicitadas correções serão enviados aos membros nos próximos dias para que emitam seus 101 

pareceres por e-mail e assim possamos dar andamento ao processo.  Também foi comentado sobre o 102 

GT de alterações na Resolução de bolsas e AIPCT, a ideia é torná-la mais flexível. Sobre a pós-103 

graduação de gestão foi informado que está parada, assim como as demais atividades de ensino e 104 

que o professor Júlio Faitão segue em contato com os estudantes passando as informações. Também 105 

foi informado que a área da moda está trabalhando na construção de uma pós para o próximo ano. 106 

Nada mais havendo a constar, eu, Cátia Zanchett Battiston, lavro a presente ata, em que os membros 107 

da comissão darão ciência por e-mail, sendo que os e-mails serão impressos e anexados a este 108 

documento, contendo este termo cento e nove linhas.......................................……..…..……………. 109 


