Ofício n. 23/2020 – Coord. Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Erechim, 09 de novembro de 2020.
Ao Senhor,
Eduardo Angonesi Predebon
Diretor Geral e Presidente do Conselho de Campus-CONCAMP

Assunto: Solicitação de prorrogação do período de permanência dos membros da CAGPPI

Prezado Diretor,
Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste, relatar a seguinte situação: A Comissão de
Avaliação de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI) do Campus, foi escolhida por meio da
abertura em Edital n. 31 de 14 de junho de 2018.
Neste edital, o objetivo foi estabelecer normas e procedimentos necessários à realização
da eleição dos membros representantes de cada segmento para constituírem a Comissão de
Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação IFRS / Campus Erechim, atendendo ao
previsto na Resolução nº 054, de 15 de agosto de 2017 do Conselho Superior do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
Desta forma, nova eleição deveria ser realizada atendendo ao prazo de renovação da
comissão a cada dois anos. Porém, diante da impossibilidade da realização da eleição, em
virtude da suspensão do calendário letivo e do trabalho remoto decorrente da Pandemia do
COVID-19, a Presidente desta referida Comissão vem solicitar ao CONCAMP, a possibilidade de
que a Comissão atual permaneça por mais alguns meses, até o retorno presencial das atividades,
quando será possível novo processo de eleição para escolha da Comissão.
Se o parecer do CONCAMP for positivo, esta Coordenação consultará a CAGPPI sobre
este novo período, e em qualquer impedimento ou não concordância, o mesmo será
comunicado a esta Direção e Conselho.
Certos da compreensão, agradecemos,

Adriana
Storti
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