
 

 

 

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

ATA 03/2020 

 

ATA Nº 03/2020 de 29/09/2020. Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2020 às 9:00 h, 1 

devido a situação que estamos enfrentando desencadeada pelo Covid-19, realizando assim trabalho 2 

remoto, foi realiza um reunião on-line com a participação dos seguintes membros da CAGPPI: 3 

Adriana Storti, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Cátia Battiston, relatora da 4 

presente ata, Fernanda Caumo Theisen, Juliana Girotto, Fernanda Zatti, Monalise Marcante 5 

Meregalli, Guilherme Barcellos de Moura, Rosiane Serrano, Ana Paula Cervinski, Daniela Mores e 6 

Thales Piovesan, Alisson Dalsasso Corrêa de Souza, Larissa Fortunatti e Camila Ferronato. 7 

Justificaram a ausência: Silvana Saionara Gollo e Wagner Priamo. Não justificaram: Vitor Moreno 8 

e Ricardo Tavares. Na reunião foram tratados os seguintes assuntos: 1) Avaliações a distância dos 9 

relatórios de bolsistas e estudantes voluntários fomento interno Edital 77/2018: As avaliações 10 

dos relatórios foram realizadas por membros da comissão que não estavam vinculados na equipe do 11 

projeto através de formulário específico. Foram avaliados os relatórios dos seguintes bolsistas e 12 

estudantes voluntários: Rachel Guerrato, vinculada ao projeto “Desenvolvimento de salada de fruta 13 

desidratada: estudo das condições de secagem”, coordenado por Cristiane Reinaldo Lisboa – 14 

Aprovado; Jonatas Prado de Jesus, vinculado ao projeto “Desenvolvimento do sistema eletrônico 15 

embarcado...”, coordenado por Jakerson Jevinski – Aprovado; Igor Andretta, vinculado ao projeto 16 

“Aperfeiçoamento e manutenção de subsistemas de um protótipo veicular de eficiência energética”, 17 

coordenado por Airton Campanhola Bortoluzzi – Aprovado com ressalvas. 2) Avaliação a distância 18 

de relatório de bolsista vinculado ao edital de Habitats de inovação Edital 85/2018: A 19 

avaliações do relatório foi realizada por membros da comissão que não estavam vinculados na 20 

equipe do projeto através de formulário específico. Foi avaliado o relatório da seguinte bolsista: 21 

Thaisa Oliveira de Souza, vinculada ao projeto Proposição mercadológica de um plano de 22 

Marketing aplicado para um software inovador: Case Planader – Aprovado. 3) Avaliação a 23 

distância de relatório de estudante voluntária vinculada ao Edital 91/2018: A avaliação do 24 

relatório foi realizada por membros da comissão que não estavam vinculados na equipe do projeto 25 

através de formulário específico. Foi avaliado o relatório da estudante voluntária Debie Ferreira, 26 

vinculada ao projeto “Pesquisa de Egressos do CST em Design de Moda do IFRS – Campus 27 

Erechim”, coordenado por Rosiane Serrano – Aprovado. 4) Projetos cadastrados no Edital IFRS 28 

Nº 75/2019 – Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e/ou Inovação Desenvolvidos por 29 

Servidores do IFRS em Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, Programas de Pós-Graduação 30 

Stricto Sensu ou Pós Doutorado: Foi informado aos membros da comissão sobre o cadastro de 31 

projetos dos seguintes servidores para projetos de mestrado: Demian Boaroli, projeto 32 

“Desenvolvimento de ligas hipoeutéticas de zinco-alumínio com a utilização de inoculantes 33 

objetivando o refino de grão e a melhoria das propriedades mecânicas”. O servidor cadastrou 34 

novamente o projeto, pois conforme item 2.5 do Edital “Os projetos desenvolvidos por servidores 35 

do IFRS em cursos de pós-graduação lato sensu, programas de pós-graduação stricto sensu ou 36 

pós-doutorado em andamento e já cadastrados em editais anteriores, para esse mesmo fim, deverão 37 

ser novamente submetidos ao presente edital, caso o término previsto seja anterior à vigência desse 38 

edital; Arthur da Silva Rosseto, projeto: “Influência do eletrodo na integridade superficial do aço 39 

aisi d6 na usinagem por eletroerosão”; Silvana Saionara Gollo, projeto de pós doutorado: 40 

“Comportamento do consumidor sustentável: percepções, intenções e atitudes no processo de 41 



compra, consumo e descarte”.  Vania Goellner dos Santos Fante, projeto de mestrado “Aparelhos de 42 

costura: contribuições para o segmento de uniformes profissionais”. Conforme definições em 43 

reuniões anteriores, a comissão não necessita realizar a avaliação dos projetos. 5) Parecer sobre 44 

renovação de afastamento docente: A presidente da comissão, Adriana, emitiu parecer Ad 45 

referendum, sendo favorável quanto a renovação de afastamento docente da servidora Patrícia 46 

Nienov Weber, a mesma está com projeto cadastrado no SIGProj e faz parte de grupo de pesquisa. 47 

6) Parecer sobre afastamento docente: A presidente da comissão, Adriana, emitiu parecer Ad 48 

referendum, sendo favorável quanto ao afastamento Vania Goellner dos Santos Fante, a mesma está 49 

com projeto cadastrado no SIGProj e faz parte de grupo de pesquisa. Também foi emitido parecer 50 

favorável ao afastamento para pós doutorado da servidora Silvana Saionara Gollo, que também está 51 

com projeto cadastrado no SIGProj e faz parte de grupo de pesquisa. 7) Solicitação de troca de 52 

coordenação de projeto de pesquisa: Angelita Freitas da Silva, coordenadora do projeto 53 

“Empreendedorismo e marketing verde: um estudo de estratégias desenvolvidas por empresas no 54 

município de Erechim/RS", submetido ao Edital 64/2019 – Fomento interno 2020/2021, solicitou a 55 

troca da coordenação para Silvana Gollo, com a justificativa de que devido sua redistribuição para 56 

outra instituição de ensino, não faz mais parte do quadro de servidores do IFRS, por esse motivo 57 

não pode mais coordenar o referido projeto de pesquisa. A solicitação foi aceita e a troca efetuada. 58 

8) Homologação de solicitação de auxílio a eventos submetidos ao edital  IFRS Nº 70/2019: Foi 59 

realizada a conferência da documentação e posterior homologação das solicitações dos servidores 60 

Marlice Salete Bonacina e Leonardo Souza da Rosa que solicitam auxílio para participação no 61 

evento “7º Simpósio de Segurança Alimentar”, com apresentação dos seguintes trabalhos 62 

respectivamente: “Aplicação do Perfil Flash para caracterizar embutidos cárneos fermentados”, 63 

“Avaliação da qualidade química e microbiológica de salame e linguiça colonial” e 64 

“Desenvolvimento de iogurte adicionado de colágeno hidrolisado e leite em pó e avaliação de 65 

requisitos mínimos da estabilidade físico-química de iogurtes durante diferentes períodos de 66 

armazenamento”. Os documentos estavam de acordo e as solicitações foram homologadas. A 67 

classificação será realizada pela PROPPI. 9) Encaminhamentos e andamento dos projetos 68 

submetidos ao Edital PROPPI 064/2019 - Fomento interno 2019/2020 - Diante do estado de 69 

emergência de saúde pública decorrente de coronavírus (Covid-19), e conforme ofício 96/2020 da 70 

direção geral, foi realizada uma consulta aos pesquisadores sobre a possibilidade de execução 71 

obrigatória e exclusivamente de forma não presencial dos projetos submetidos ao edital de fomento 72 

interno 64/2020. Após retorno dos pesquisadores o recurso foi redistribuído entre os projetos que 73 

declaram a viabilidade de execução. A vigência das bolsas será de 7 meses, a partir de 1º de 74 

setembro. Os projetos contemplados foram: Pesquisadora Fernanda Zatti, projeto “Trajetórias de 75 

aprendizagem: um estudo com os graduandos do IFRS - Campus Erechim”, comtemplado com1 76 

cota BICTES de 16h e AIPCT no valor de R$ 4.800,00; Jakerson Ricardo Gevinski, projeto 77 

“Sistema de Transmissão para Protótipo Veicular”, contemplado com 2 cotas BICTES, de 16h e 8h 78 

e AIPCT no valor de R$ 4.800,00; Jakerson Ricardo Gevinski, projeto “Monitoramento a partir da 79 

Eletrônica Embarcada em Protótipo Veicular”, contemplado com 2 cotas BICTES de 16h e 8h e 80 

AIPCT no valor de R$ 4.800,00; Airton Campanhola Bortoluzzi, projeto “Otimização do sistema de 81 

potência de um veículo de eficiência energética”, comtemplado com 1 cota BICTES de 16h e 82 

AIPCT no valor de R$ 4.800,00; Alisson Dalsasso Corrêa de Souza projeto “Conhecimento das 83 

tecnologias da Indústria 4.0 por meio de metodologia ativa” contemplado com 1 cota BICTES de 84 

16h e AIPCT no valor de R$ 2.400,00; Jakerson Ricardo Gevinski, projeto “Análise Vibracional em 85 

Estrutura Tipo Treliça” contemplado com 1 cota BICTES de 16h e AIPCT no valor de R$ 86 

4.800,00; Airton Campanhola Bortoluzzi, projeto “Aperfeiçoamento e manutenção dos subsistemas 87 

de um protótipo veicular de eficiência energética” contemplado com 1 cota * BICTES de 16h e 88 

AIPCT no valor de R$ 4.800,00; Marilia Assunta Sfredo, projeto “Desenvolvimento de um sistema 89 



de bombeamento para reprodução da experiência de Reynolds em escala laboratorial para fins 90 

didáticos” contemplado com 1 cota BICTES de  16h e AIPCT no valor de R$ 4.800,00; Marilia 91 

Assunta Sfredo, projeto “Extração e aplicação do óleo de essencial de Schinus terebinthifolius 92 

Raddi e Cymbopogon citratus (DC.) Stapf” contemplado com 1 cota BICTES de 16h  e AIPCT no 93 

valor de R$ 4.800,00; Airton Campanhola Bortoluzzi, projeto “Estudo de propriedades de 94 

compósitos de fibra de carbono de matriz polimérica para futura aplicação em protótipos de alta 95 

eficiência energética” contemplado com 1 cota BICTES de 16h; Rosiane Serrano, projeto 96 

“Tecnologias Vestíveis no Ecossistema de Valor da Moda: uma análise sistêmica” contemplado com 97 

1 cota BICTES de 16h e AIPCT no valor de R$ 4.800,00; Silvana Gollo, projeto 98 

“Empreendedorismo sustentável e marketing verde: Um estudo de estratégias desenvolvidas por 99 

empresas no município de Erechim/RS” contemplado com 1 cota BICTES de 16h ; Airton 100 

Campanhola Bortoluzzi , projeto “Desenvolvimento de um chassis destinado a um protótipo veicular 101 

urbano de eficiência energética” contemplado com 1 cota BICTES de 16h; Marlice Salete 102 

Bonacina, projeto “Elaboração de hambúrguer de carne bovina com redução de sódio e gordura 103 

suína” contemplado com 1 cota BICTES de 16h e AIPCT no valor de R$ 4.800,00; Giovane 104 

Rodrigues Jardim, projeto “Educação e Sociedade: Pluralidade, Mundo e Política” contemplado 105 

com 1 cota BICTES de 16h. 10) Editais do Campus para de auxílio a eventos: Conforme 106 

informado por email aos membros da CAGPPI e enviado minuta dos editais para apreciação, foram 107 

publicados os editais: Edital nº 10 2020 -Apoio aos Discentes do IFRS Campus Erechim em 108 

Apresentação de Trabalhos em Eventos Científicos no âmbito da Pesquisa e Inovação e Edital nº 11 109 

2020 - Apoio aos Servidores efetivos do IFRS Campus Erechim em Apresentação de Trabalhos 110 

em Eventos Científicos no âmbito da Pesquisa e Inovação. Ambos editais possuem a previsão da 111 

participação em eventos on line. 11) Solicitações submetidas ao Edital nº 11 2020: A servidora 112 

Rosiane Serrano, submeteu solicitação de auxílio para participação no evento Encontro Nacional de 113 

Engenharia de Produção, que ocorrerá nos dias 20 a 23 de outubro de 2020 de forma online. A 114 

servidora irá apresentar o trabalho “Proposição de um modelo computacional dinâmico e sistêmico 115 

da cadeia de valor do futebol do brasil”. Os documentos apresentados e requisitos estão de acordo 116 

com o exigido no edital e foi aprovado o valor de R$ 240,00. A servidora Adriana Storti também 117 

submeteu solicitação de auxílio para participação no evento Encontro da AnPAD 2020 - EnANPAD, 118 

que ocorrerá nos dias 14 a 16 de outubro de 2020 de forma online. A servidora irá apresentar o 119 

trabalho “Proposta de Framework para análise de relacionamentos em rede de cooperação e sua 120 

validação na rede metal mecânica....”. Os documentos apresentados e requisitos estão de acordo 121 

com o exigido no edital e foi aprovado o valor de R$ 530,00. 12) Relatórios de conclusão de 122 

mestrado e doutorado: Foram enviados os relatórios de conclusão dos seguintes servidores: 123 

Nathália Cristina Ortiz da Silva, Projeto de Doutorado – Sequenciamento em Máquinas Paralelas 124 

aplicado a Otimização Intra-hospitalar; Priscila Gil Wagner, Projeto de Mestrado “Representações 125 

Visagistas do Programa Esquadrão da Moda”; José Antônio Sala, projeto de Doutorado 126 

“Otimização de desempenho de um motor diesel em conformidade com a norma de emissões MAR-127 

I”; Demian Boaroli, projeto de mestrado “Desenvolvimento de ligas hipoeutéticas de zinco-128 

alumínio com a utilização de inoculantes objetivando o refino de grão e a melhoria das propriedades 129 

mecânicas”; Camila Carmona Dias, projeto de Doutorado “Moda e arte: um encontro em Poiret e 130 

Kawakubo?” 13) Projeto submetido ao edital IFRS Nº 06/2020 fluxo contínuo - projetos de 131 

pesquisa: Foi avaliado por dois membros da comissão o projeto “Etapas de comportamento de voo 132 

e capacidade de carga: Projeto de aeronave para competição SAE de Aerodesign”, submetido ao 133 

edital de fluxo contínuo, coordenado por Enildo de Matos de Oliveira, sendo aprovado com 134 

reformulações na primeira avaliação e após correções foi aprovado, com a alteração do título para: 135 

“Estudo de Forças Atuante Durante o Voo em Aeromodelo, com a Possibilidade de Aumentar a 136 

Massa Transportada”. 14) Solicitação de edição de projetos: O pesquisador Daniel Pires Nunes, 137 



solicitou a abertura para edição do seu projeto de doutorado submetido ao Edital 92/2018, para 138 

alteração do título e algumas informações do projeto, o título passa a ser: A objetividade da moral 139 

em John Searle. 15) Avaliação de relatórios semestrais de servidores afastados: Foram 140 

analisados os relatórios de atividades semestrais dos seguintes servidores: Luciane Farina, o 141 

relatório estava de acordo com os critérios exigidos, não havendo publicações no período; Daniel 142 

Pires Nunes (2020/1), o relatório estava de acordo com os critérios exigidos, não havendo 143 

publicações no período. Camila Carmona Dias, o relatório estava de acordo com os critérios 144 

exigidos, não havendo publicações no período; Daniel Pires Nunes (2019/2), o relatório estava de 145 

acordo com os critérios exigidos, declarando fomento em suas publicações; Ronaldo Cesar 146 

Tremarin, o relatório estava de acordo com os critérios exigidos, declarando fomento em suas 147 

publicações; Lidiane Zambenedetti, o relatório estava de acordo com os critérios exigidos, não 148 

havendo publicações no período. 16) Informações sobre projetos com fomento externo:  Foi 149 

informado aos membros da comissão sobre o andamento de três projetos no Edital Fapergs 150 

(Adriana, Wagner e Priscila) e dois projetos no Edital CNPq (Ivan), esses órgãos mantiveram o 151 

cronograma previsto e os projetos estão em andamento. O Professor Leonardo Souza da Rosa 152 

aprovou seu projeto no Edital 04/2020 Fapergs com previsão de início do projeto em 01 de outubro. 153 

O campus teve um projeto submetido no Edital de Apoio à Implementação das Oficinas 4.0, não 154 

sendo contemplado, porém ficou em 2º lugar. 17) Solicitação de alteração de cota de bolsa Edital 155 

74/2019 -  Apoio a projetos para implantação e estruturação de habitats de inovação e 156 

empreendedorismo: Julio Américo Faitão, coordenador dos seguintes projetos contemplados no 157 

edital: Simulador gerencial e APP Pig, que havia solicitado para ambos projetos cota BICTES, 158 

encaminhou pedido à CAGPPI para alteração da cota para BICET, com a justificativa de que  com o 159 

intuito de conseguir realizar os projetos na forma Remota, é necessário inserir no perfil a 160 

característica de programador, aja vista a não possibilidade de estar junto aos bolsistas para a 161 

elaboração das ações, nos remete diretamente a exclusão da bolsa para o ensino superior e uma 162 

necessidade premente de reenquadramento para ensino médio e técnico.  A solicitação foi acatada e 163 

a cota alterada, sendo feito também uma consulta para a Reitoria, visto ser um edital daquela 164 

instância. Assim, a modalidade da bolsa e os pré-requisitos mencionados constam no Edital de 165 

Seleção de Bolsistas 12/2020. Conforme edital citado, a responsabilidade de seleção e de 166 

averiguação dos pré-requisitos do candidato é de responsabilidade do coordenador do projeto. No 167 

dia 01/09/20 as bolsas foram implementadas, conforme candidatos selecionados no edital. As 168 

documentações dos estudantes foram enviadas à coordenação de Pesquisa pelos coordenadores dos 169 

projetos, neste momento não foi observado o curso do bolsista João Vitor Miszewski, selecionado 170 

para o projeto APP Pig, coordenado pelo professor Julio. No dia 24/09 em conferência quanto a 171 

inclusão do estudante no projeto do SIGProj e análise de seu currículo lattes foi percebido que é 172 

estudante de Engenharia Mecânica e não dos cursos constantes nos pré-requisitos da vaga (Finanças 173 

ou Informática). Diante do exposto, e considerando que o trabalho do aluno bolsista já está iniciado, 174 

esta Coordenação apresenta para CAGPPI a situação com seu histórico, conforme apresentado 175 

acima, para possíveis encaminhamentos, foi salientado que esta preocupação se dá, considerando as 176 

informações que foram disponibilizadas no edital e que, por meio destes critérios de seleção lá 177 

expostos, oportunizaram a alguns alunos se candidatarem e outros não. Respostas futuras poderão 178 

ser solicitadas diante desta oportunidade explicitada no edital e a seleção divergente do Aluno 179 

Bolsista, para o qual, será necessário se reportar. Os membros da CAGPPI não se sentiram aptos a 180 

tomar a decisão do que fazer neste caso e por unanimidade optaram por realizar um questionamento 181 

à PROPPI, tendo em vista a vinculação do projeto ao Edital coordenador pela Reitoria. Os possíveis 182 

encaminhamentos sugeridos pela CAGPPI foram: a) Cancelar a bolsa do estudante e chamar o 183 

próximo colocado que atenda aos pré-requisitos constantes no Edital; b) Solicitar ao coordenador do 184 

projeto que assine um termo estando ciente da situação e de suas responsabilidades quanto a seleção 185 



e implementação de uma bolsa que não atende aos pré-requisitos do edital e dar continuidade com a 186 

bolsa e com as atividades já iniciadas pelo projeto. c) Fazer um novo edital de seleção de bolsistas 187 

alterando novamente a cota de bolsa de BICET para BICTES e proceder com um novo processo 188 

seletivo. Ficou então definido que Cátia e Adriana enviarão um email com esse relato para PROPPI 189 

solicitando auxílio na tomada de decisão e posteriormente os membros serão comunicados. 18) 190 

Sobre a realização da Jepex: Após reunião com a coordenação de extensão e direção de ensino foi 191 

definido que a Jepex será realizada de forma online, com datas definida de 01 a 04 de dezembro. 192 

Nos próximos dias será emitida a portaria da comissão organizadora para definições do evento. 193 

Ficou definido como membros representantes da CAGPPI na organização do evento os seguintes 194 

servidores: Cátia Battiston, Adriana Storti, Monalise Meregalli, Ana Cervinski e Thales Piovezan. 195 

Também foi informado sobre a realização do Salão do IFRS que também já tem data definida, será 196 

nos dias 15 a 18 de dezembro. 19) Nova IN da CAGPPI: Foi informado à comissão sobre a 197 

proposta que está sendo discutida de Instrução Normativa que une as atuais IN 002/2013 e 198 

003/2013, alterando as atribuições e composição das CAGPPI. Devido o tempo da reunião não foi 199 

possível apresenta-la, assim ficou acordado o envio por email para que contribuições ou 200 

comentários sejam enviados 30/09 para que possamos encaminhá-las para a PROPPI.  20) Assuntos 201 

gerais: Foi informado sobre o andamento da operacionalização do AIPCT que está na fase de envio 202 

dos cartões e houve retificações nos prazos, ficando o dia 15/10 para último dia para solicitação de 203 

alteração de itens e 16/11 para prestação de contas. Foi informado também sobre a proposta de 204 

criação do curso de Pós-graduação Lato Sensu Especialização em Modelagem Criativa com Ênfase 205 

em Sustentabilidade do IFRS - Campus Erechim, que teve o processo aprovado pela PROPPI, 206 

PROEM e PRODI e está seguindo para aprovação no consup, provavelmente para reunião de 27/10. 207 

Está em discussão também a IN sobre grupo de pesquisa, onde um GT está discutindo e a proposta 208 

será apresentada em breve. Adriana comentou sobre o lançamento do portal de inovação que será 209 

realizado no mês de outubro e ressaltou sobre a importância do portfólio que fará um link das 210 

oportunidades com o currículo lattes dos pesquisadores. Também informou sobre as capacitações e 211 

reuniões que estão ocorrendo para os pesquisadores com projetos que visam parcerias com 212 

empresas. O fluxo do acordo de parcerias será feito via Portal de inovação. Adriana falou também 213 

sobre o agente de inovação que hoje quem está com esta atribuição é a Priscila Pereira dos Santos, 214 

porém sinalizou que não pretende e teremos que substituí-la, solicitou aos membros que pensem e 215 

sugiram nomes que possuam o perfil para atuar como agente de inovação. Nada mais havendo a 216 

constar, eu, Cátia Zanchett Battiston, lavro a presente ata, em que os membros da comissão darão 217 

ciência por e-mail, contendo este termo duzentas e dezoito linhas........................................................ 218 


