
 

 

 

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

ATA 04/2020 

 

ATA Nº 04/2020 de 09/12/2020. Aos nove dias do mês de dezembro de 2020 às 9:00 h, devido a 1 

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

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

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

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

Guilherme Barcellos de Moura, Rosiane Serrano, Daniela Mores e, Alisson Dalsasso Corrêa de 6 

Souza, Camila Ferronato, Silvana Saionara Gollo e Wagner Priamo Não justificaram: Denise Tonin, 7 

Ana Paula Cervinski, Larissa Fortunatti, Vitor Moreno e Ricardo Tavares. Na reunião foram 8 

tratados os seguintes assuntos: Inicialmente a presidente da comissão falou sobre o sucesso da 9 

JEPEx, a grande participação do público, o retorno positivo que tivemos sobre o evento e agradeceu 10 

a participação de todos. Também comentou sobre o Salão que ocorrerá na próxima semana e como 11 

serão organizadas as atividades. Adriana agradeceu a comissão por ter aceito o convite em 12 

permanecer até o final do trabalho remoto, tendo em vista que o período de 2 anos da comissão 13 

encerrou em julho desse ano. Esse assunto foi levado ao Concamp que autorizou a permanência da 14 

comissão. Após os assuntos iniciais a pauta foi a seguinte: 1) Avaliação pela presidente da 15 

comissão de relatórios semestrais de servidores docentes afastados: Foram analisados os 16 

relatórios de atividades semestrais dos seguintes servidores: Patrícia Cristina Nienov Weber: o 17 

relatório estava de acordo com os critérios exigidos, não havendo publicações no período. 2) 18 

Avaliação pela presidente da comissão de relatórios anuais de servidores TAEs afastados: 19 

Foram analisados os relatórios de atividades dos servidores João Marcelo Faxina e Marli Daniel. 20 

Ambos publicaram e não estava declarado o fomento expressamente nas publicações, apenas 21 

filiação. Na IN 02/2018, que regulamenta os critérios de afastamento de servidores docentes para 22 

capacitação/qualificação em programas de pós-graduação stricto sensu e pós-doutorado. Em seu 23 

Art. 16, item IV, diz que "Na condição de afastado deverá registrar em publicação científicas e 24 

acadêmicas fomento do IFRS". Assim, a CAGPPI de acordo com a IN e formulário acima exige e 25 

orienta aos docentes a comprovação da declaração de fomento ao IFRS em suas publicações.  A 26 

Resolução Consup nº 080 de 2016 que regulamenta o Afastamento dos Servidores Técnico-27 

Administrativos não trata sobre a declaração de fomento ao IFRS nas publicações. Diante das 28 

normativas apresentadas e dos formulários de análise da Comissão ficamos em dúvidas se a 29 

CAGPPI deve ter diferentes critérios para análise de relatórios de TAES e docentes. Assim foi 30 

levado o assunto a PROPPI para buscar orientações. Como o prazo para emissão dos pareceres não 31 

permitia aguardar a PROPPI retornar foi emitido parecer com a ressalva exposta acima e que para 32 

os próximos recomenda-se a declaração de fomento, não apenas filiação. Após essa demanda a 33 

PROPPI está trabalhando em uma IN que irá tratar especificamente desse assunto normatizando 34 

todos os servidores. 3) Avaliação pela presidente da comissão de relatório final de servidor 35 

afastado: Foi analisado o relatório final do servidor José Antonio Sala, o relatório estava de acordo 36 

com os critérios exigidos, não havendo publicações no período. 4) Alterações de itens AIPCT: 37 

Foram analisados à distância por dois membros da comissão as solicitações de alterações de itens 38 

AIPCT dos seguintes pesquisadores: Jakerson Ricardo Gevinski, projeto “Sistema de Transmissão 39 

para Protótipo Veicular”, projeto “Monitoramento a partir da Eletrônica Embarcada em Protótipo 40 

Veicular” e “Análise Vibracional em Estrutura Tipo Treliça”; Airton Campanhola Bortoluzzi, 41 



projeto “Otimização do sistema de potência de um veículo de eficiência energética” e 42 

Aperfeiçoamento e manutenção dos subsistemas de um protótipo veicular de eficiência energética”; 43 

Alisson Dalsasso Corrêa de Souza projeto “Conhecimento das tecnologias da Indústria 4.0 por meio 44 

de metodologia ativa”; Marilia Assunta Sfredo, projeto  “Extração e aplicação do óleo de essencial 45 

de Schinus terebinthifolius Raddi e Cymbopogon citratus (DC.) Stapf” e “  Desenvolvimento de um 46 

sistema de bombeamento para reprodução da experiência de Reynolds em escala laboratorial para 47 

fins didáticos”; Rosiane Serrano, projeto “Tecnologias Vestíveis no Ecossistema de Valor da Moda: 48 

uma análise sistêmica”; Marlice Salete Bonacina, projeto “Elaboração de hambúrguer de carne 49 

bovina com redução de sódio e gordura suína”. As alterações de itens, bem como os itens 50 

solicitados na submissão dos projetos também foram enviados para a contabilidade para verificação 51 

do correto enquadramento dos itens na rubrica custeio. Houve alguns questionamentos por parte da 52 

contabilidade, porém os pesquisadores responderam e todos os itens estão enquadrados 53 

corretamente conforme consta nos documentos que serão anexados nos processos de prestação de 54 

contas. Todas as solicitações foram deferidas. 5) Projeto submetido ao edital IFRS Nº 06/2020 55 

fluxo contínuo - projetos de pesquisa: Foi avaliado à distância pelos membros da comissão o 56 

projeto “Marketing na prática extensionista junto às cooperativas” com a participação de uma 57 

estudante voluntária, submetido ao edital de fluxo contínuo, coordenado por Sidnei Dal Agnol, 58 

sendo aprovado. 6) Encaminhamentos sobre a bolsa do projeto APP Pig ao Edital 74/2019 - 59 

 Apoio a projetos para implantação e estruturação de habitats de inovação e 60 

empreendedorismo: Este assunto foi tratado na última reunião  CAGPPI e para conhecimento dos 61 

membros relatamos os encaminhamentos dados: Considerando que o trabalho do aluno bolsista já 62 

está iniciado, esta Coordenação levou esse assunto para a reunião da CAGPPI no dia 29/09/20 e a 63 

comissão decidiu por consultar a PROPPI antes da tomada de decisão, especialmente por se tratar 64 

de um edital proposto pela PROPPI. A preocupação da comissão se dá, considerando as 65 

informações que foram disponibilizadas no edital e que, por meio destes critérios de seleção lá 66 

expostos, oportunizaram a alguns alunos se candidatarem e outros não. Respostas futuras poderão 67 

ser solicitadas diante desta oportunidade explicitada no edital e a seleção divergente do Aluno 68 

Bolsista, para o qual, será necessário se reportar. Assim, a Coordenação de pesquisa, Pós Graduação 69 

e Inovação, com a ciência e acordo da CAGPPI e seguindo a orientação da PROPPI, decidiu por 70 

cancelar a bolsa do estudante João Vitor Miszewski a partir de  01/10/20 e chamar o próximo 71 

colocado Guilherme da Silva Pereira (Pedro Henrique Segatti já está vinculado em outro 72 

projeto) conforme resultado de seleção de bolsistas. A substituição de bolsista ocorreu na data e o 73 

João Vitor permaneceu no projeto como estudante voluntário. 07) Solicitação submetida ao Edital 74 

nº 10 2020 – Auxílio a eventos por discentes: A discente Ana Paula Cervinski, submeteu 75 

solicitação de auxílio para participação no evento Brain congress Goes also Digital, que ocorreu 76 

entre os dias 27 e 30 de novembro de 2020 de forma online. A estudante irá apresentou o trabalho 77 

“Dificuldades de aprendizagem no ensino superior: um estudo sobre as percepções de estudantes de 78 

uma instituição pública”. Os documentos apresentados e requisitos estão de acordo com o exigido 79 

no edital e foi aprovado o valor de R$ 550,00. A estudante realizou a prestação de contas no dia 08 80 

de dezembro e foi aprovada. Foi informado aos membros da comissão que esta foi a única 81 

solicitação ao edital e que o restante do valor destinado (R$ 4.450,00) foi anulado no dia 31/10, 82 

quando encerrou a vigência do edital. 08) Prestação de contas Edital do Campus 11/2020 para 83 

auxílio a eventos para servidores: Foi aprovada a prestação de contas da servidora Adriana Storti 84 

que solicitou auxílio para participação no evento Encontro da AnPAD 2020 - EnANPAD, que 85 

ocorreu nos dias 14 a 16 de outubro de 2020 de forma online. A servidora apresentou o trabalho 86 

“Proposta de Framework para análise de relacionamentos em rede de cooperação e sua validação na 87 

rede metal mecânica....”. Foi aprovado o valor de R$ 530,00. Foi analisado também a prestação de 88 

contas de Rosiane Serrano que participou do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que 89 



ocorreu nos dias 20 a 23 de outubro de 2020 de forma online. A servidora apresentou o trabalho 90 

“Proposição de um modelo computacional dinâmico e sistêmico da cadeia de valor do futebol do 91 

brasil”. Os documentos apresentados e requisitos estão de acordo com o exigido no edital e foi 92 

aprovado o valor de R$ 240,00. Informamos que esse edital também houve sobra de recursos no 93 

valor de R$ 6.230,00. 09) Prestação de contas auxílio a eventos submetidos ao edital  IFRS Nº 94 

70/2019: Foi realizada a conferência da prestação de contas das solicitações dos servidores Marlice 95 

Salete Bonacina e Leonardo Souza da Rosa que solicitam auxílio para participação no evento “7º 96 

Simpósio de Segurança Alimentar”, com apresentação dos seguintes trabalhos respectivamente: 97 

“Aplicação do Perfil Flash para caracterizar embutidos cárneos fermentados”, “Avaliação da 98 

qualidade química e microbiológica de salame e linguiça colonial” e “Desenvolvimento de iogurte 99 

adicionado de colágeno hidrolisado e leite em pó e avaliação de requisitos mínimos da estabilidade 100 

físico-química de iogurtes durante diferentes períodos de armazenamento”. O valor aprovado foi de 101 

R$ 200,00 cada solicitação.  10) Apresentação de trabalho em evento: Recebemos uma 102 

solicitação por email do prof. Airton, dizendo: “Tendo em vista o ano atípico que estamos vivendo 103 

devido a pandemia, muitos alunos começaram a trabalhar por não ter aulas presenciais. Além disso, 104 

a obrigação de submissão dos trabalhos (recém iniciados) dos voluntários, que muitas vezes 105 

realizam atividades que não envolvem tanta pesquisa quanto às atividades dos bolsistas, levou à 106 

dificuldade em apresentar qualquer trabalho na JEPEX. Entretanto, apesar dessas dificuldades, 107 

quase todos os bolsistas e voluntários dos quatro projetos de pesquisa que coordeno conseguiu 108 

elaborar um breve resumo e submeter na JEPEX. Apenas um voluntário não conseguiu submeter o 109 

resumo para a Jornada, segundo ele devido ao trabalho. Assim, combinei com ele e submetemos um 110 

resumo para o SICT. Considerando isso, solicito que o trabalho a ser apresentado no SICT, 111 

intitulado "Projeto dos subsistemas de suspensão e direção para um veículo de alta eficiência 112 

energética", seja validado como uma das obrigações do voluntário Cristian Rosinski Balico, no 113 

projeto "Desenvolvimento de um chassis destinado a um protótipo veicular urbano de eficiência 114 

energética"”. Levamos o assunto para a CAGPPI através do grupo de WhatsApp e o 115 

posicionamento da comissão é que o estudante apresente no evento do campus de 2021, tendo em 116 

vista que que a IN que regulamenta as atividades dos voluntários em seu capítulo das obrigações diz 117 

que  §5° Divulgar os resultados parciais e/ou finais da pesquisa, sob a forma de publicações, 118 

exposições orais e/ou painéis, obrigatoriamente, em evento científico do campus, observando as 119 

orientações quanto ao sigilo e proteção da propriedade intelectual do IFRS. 11) Nova IN de 120 

fomento interno: Adriana informou aos membros da comissão sobre a redução do orçamento a 121 

nível de Reitoria para a pesquisa no ano de 2021, assim como para as outras pastas. Também 122 

informou sobre a Resolução que está para ser analisada no Consup que trata sobre o Fomento 123 

Interno à pesquisa, com a proposta de dar maior autonomia e flexibilidade ao Campus para definir 124 

onde e como os recursos destinados podem ser expressos em diferentes formatações, hoje não 125 

permitida e citadas nos editais. Com a nova proposição, cada Campus poderá olhar para seu 126 

contexto e definir o quanto do valor poderá ser para inovação, para fomento interno, e as 127 

formatações possíveis de receber recursos, podendo abrir por exemplo para grupos de pesquisa, 128 

além de projetos individuais de pesquisadores. Após aprovada a IN será dialogado com a CAGPPI 129 

no momento da elaboração de editais complementares para atender à destinação dos recursos 130 

conforme as necessidades do Campus. 12) Informações importantes para 2021: Adriana 131 

informou aos membros da comissão sobre a redução do orçamento a nível de Reitoria para a 132 

pesquisa no ano de 2021, assim como para as outras pastas. O edital de fomento interno 2021/2022 133 

será publicado em fevereiro com implementação dos projetos em 1º de maio. Para o próximo ano 134 

também será realizado um trabalho diferenciado com os grupos de pesquisas dos Campi, com a 135 

implementação da elaboração de relatórios anuais dos líderes e outras questões que serão 136 

divulgadas em breve. 13) Projeto cadastrado no edital 04/2020 Fluxo contínuo - projetos de 137 



pesquisa e inovação contemplados por agências externas de fomento: O professor Leonardo 138 

Souza da Rosa submeteu ao edital referido acima o projeto “Desenvolvimento de uma bebida   high 139 

protein adicionado de farinha de maracujá (passiflora edulis flavicarpa degener)”. Este projeto foi 140 

contemplado no edital 04/2020 da Fapergs. Dois membros da CAGPPI analisaram o projeto e o 141 

mesmo foi aprovado. 14) Prestação de contas AIPCT: Foram analisadas por pelo menos 3 142 

membros da comissão os processos de prestação de contas AIPCT dos pesquisadores vinculados ao 143 

Edital 64/2019 – Fomento Interno 2020/2021. A análise foi conforme IN nº 02, de 12 de junho de 144 

2019. Foram aprovados os seguintes processos: Fernanda Zatti, projeto “Trajetórias de 145 

aprendizagem: um estudo com os graduandos do IFRS - Campus Erechim”; Alisson Dalsasso 146 

Corrêa de Souza, projeto “Conhecimento das tecnologias da Indústria 4.0 por meio de metodologia 147 

ativa”; Marilia Assunta Sfredo, projetos “Desenvolvimento de um sistema de bombeamento para 148 

reprodução da experiência de Reynolds em escala laboratorial para fins didáticos” e “Extração e 149 

aplicação do óleo de essencial de Schinus terebinthifolius Raddi e Cymbopogon citratus (DC.) 150 

Stapf”. Pesquisadora Rosiane Serrano, projeto “Tecnologias Vestíveis no Ecossistema de Valor da 151 

Moda: uma análise sistêmica” e Marlice Salete Bonacina, projeto “Elaboração de hambúrguer de 152 

carne bovina com redução de sódio e gordura suína”. Foi solicitado ajustes ao pesquisador “; Airton 153 

Campanhola Bortoluzzi referente ao projeto “Aperfeiçoamento e manutenção dos subsistemas de 154 

um protótipo veicular de eficiência energética” o pesquisador atendeu ao solicitado e a prestação de 155 

contas foi aprovada. Também foi solicitado ajustes ao pesquisador Jakerson Ricardo Gevinski 156 

referente ao projeto “Sistema de Transmissão para Protótipo Veicular”, o pesquisador atendeu ao 157 

solicitado e a prestação de contas foi aprovada. Estão com pendências e aguardando ajustes os 158 

seguintes processos: Jakerson Ricardo Gevinski, projetos “Monitoramento a partir da Eletrônica 159 

Embarcada em Protótipo Veicular” e “Análise Vibracional em Estrutura Tipo Treliça e os processos 160 

e a prestação de contas do pesquisador Airton Campanhola Bortoluzzi referente ao projeto 161 

“Otimização do sistema de potência de um veículo de eficiência energética”. Na reunião de hoje os 162 

avaliadores dos projetos “Monitoramento a partir da Eletrônica Embarcada em Protótipo Veicular” e 163 

projeto “Otimização do sistema de potência de um veículo de eficiência energética” trouxeram 164 

alguns itens desses processos para a reunião, por não se sentirem aptos e seguros para tomar a 165 

decisão final dos processos a partir das justificativas apresentadas pelos pesquisadores. Os itens 166 

discutidos para o projeto do Jakerson foram: a) Sobre data da NF posterior a data de encerramento 167 

da prestação de contas – Pesquisador justificou que a compra foi realizada no prazo porém a NF foi 168 

emitida posteriormente – Comissão entendeu que esse é um fato corriqueiro e que várias empresas 169 

emitem nota fiscal com data posterior a efetivação da compra, além disso houve um curto tempo 170 

para execução do recurso o que acabou fazendo com que os pesquisadores efetivassem as compras 171 

nos últimos dias do prazo. A justificativa foi aceita pela comissão. b) Divergências entre os itens 172 

orçados e os adquiridos referente aos serviços de impressão gráfica – A justificativa do pesquisador 173 

não é plausível e não esclarece as dúvidas da comissão. Ficou decidido que será solicitado 174 

novamente ao pesquisador que busque com os fornecedores o esclarecimento quanto as 175 

nomenclaturas dos itens e apresente à comissão. Quanto ao processo do prof. Airton foram vários os 176 

itens discutidos, foi apresentado para a comissão os apontamentos dos avaliadores e as justificativas 177 

do pesquisador (documento anexado a esta ata). Os encaminhamentos foram: a) Item 2, 3 e 16 – 178 

Não consta CPF do pesquisador na NF - Solicitar à empresa Copare uma carta de correção referente 179 

a NF onde conste o CPF do pesquisador. Não sendo possível a emissão dessa carta de correção 180 

solicitar uma declaração da empresa que o produto foi adquirido pelo pesquisador. b) Sobre a 181 

declaração de data da realização dos orçamentos: A comissão entende que a responsabilidade sobre 182 



a veracidade da informação é do pesquisador e que em possíveis auditorias internas e externas o 183 

pesquisador poderá responder. Essa observação constará no parecer da comissão. c) Divergências 184 

entre as medidas das chapas entre os orçamentos - A comissão entendeu que a responsabilidade pela 185 

justificativa e afirmação da compra mais vantajosa são de responsabilidade do pesquisador e que em 186 

possíveis auditorias internas e externas o pesquisador poderá responder. Essa observação constará 187 

no parecer da comissão. d) Validade dos orçamentos que não entregam na cidade ou não possuem 188 

estoque disponível – A comissão entendeu que o orçamento que não entregava em Erechim, ou seja, 189 

não constava o valor do frete para o item, era maior do que o orçamento em que foi adquirido, 190 

sendo assim pode ser considerado para compor o mapa de preços. Mesmo acontece para o 191 

orçamento que naquele momento não havia estoque. Durante as discussões sobre esses 192 

apontamentos foi levantado pelos membros da comissão a preocupação quanto ao não atendimento 193 

em alguns critérios a IN 02/2019 que regulamenta a prestação de contas e também quanto aos 194 

precedentes que podem ser ocasionados a partir do aceite de algumas justificativas. Foi sugerido 195 

também a revisão IN para que alguns itens não fiquem tão amarrados e facilite assim a avaliação 196 

por parte da comissão. Para o próximo ano a CAGPPI irá pensar em uma proposta de revisão para 197 

encaminhar à PROPPI. Catia e Adriana colocaram que analisando o processo não se observa má fé 198 

por parte do pesquisador e nem mau uso do dinheiro público, assim ficou definido que no parecer a 199 

ser enviado ao pesquisador informaremos que para os próximos processos deverá ser atentado para 200 

que essas falhas não sejam recorrentes.15) Assuntos gerais: Foi informado sobre a aprovação no 201 

Consup do curso de Pós-graduação Lato Sensu Especialização em Modelagem Criativa com Ênfase 202 

em Sustentabilidade do IFRS - Campus Erechim. Também foi informado sobre a prof. Raquel de 203 

Campos que é a nova agente de inovação do campus e sobre o trabalho por ela desenvolvido. 204 

Adriana informou também sobre o livro 10 anos de pesquisa do IFRS que está sendo elaborado um 205 

capítulo do nosso campus com a trajetória da pesquisa nesse período e convidou para que mais três 206 

pessoas fizessem parte da elaboração, juntamente com ela e com a Cátia. Daniela, Fernanda Theisen 207 

e Monalise se dispuseram a auxiliar. Nada mais havendo a constar, eu, Cátia Zanchett Battiston, 208 

lavro a presente ata, em que os membros da comissão darão ciência por e-mail, contendo este termo 209 

duzentas e dez linhas.............................................................................................................................. 210 


