
 
 

 

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

ATA 02/2021 

ATA Nº 02/2021 de 27/05/2021. Aos vinte e sete dias do mês de maio de 2021 às 9:00 h, devido a 1 

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

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

Storti, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Cátia Santin Zanchett Battiston, 4 

relatora da presente ata, Caroline Garcia Samojeden, que irá substituir a Cátia durante a licença 5 

maternidade,  Fernanda Caumo Theisen, Ana Paula Cervinski, Larissa Fortunatti, Alisson Dalsasso 6 

Corrêa de Souza, Camila Ferronato, Monalise Marcante Meregalli, Guilherme Barcellos de Moura, 7 

Daniela Mores, Juliana Girotto e Thales Ruan Piovezan. Silvana Saionara Gollo está em 8 

afastamento, Denise Tonin em férias, Rosiane Serrano em licença maternidade. Justificaram a 9 

ausência: Wagner Priamo e Fernanda Zatti. Não justificaram: Vitor Moreno e Ricardo Tavares. Na 10 

reunião foram tratados os seguintes assuntos: Em um primeiro momento foi dado ciência a 11 

comissão sobre os pareceres emitidos a distância pelos membros e também por ad referendum, são 12 

eles: 01) Relatórios semestrais de servidores afastados para doutorado: Foram analisados os 13 

relatório de atividades semestrais dos seguintes servidores: Luciane Schif, o relatório estava de 14 

acordo com os critérios exigidos, havendo declaração de fomento ao IFRS em sua publicação. 15 

Ronaldo Tremarin, o relatório estava de acordo com os critérios exigidos, não havendo publicação. 16 

Lidiane Zambenedetti, o relatório estava de acordo com os critérios exigidos, havendo declaração 17 

de fomento ao IFRS em sua publicação. Em 20 de maio recebemos mais um relatório da servidora 18 

Lidiane para finalizar seu vínculo com o IFRS, tendo em vista sua redistribuição para o 19 

IFFarroupilha. Neste segundo relatório os documentos estavam de acordo com os critérios exigidos, 20 

não havendo publicação no período. Conforme Edital 92/2018, ao qual o projeto de doutorado da 21 

Lidiane está cadastrado não há exigência para envio de relatórios especificamente para análise da 22 

CAGPPI para servidores afastados, apenas esse relatório que é enviado para o RH e passa para 23 

conferência da comissão. Neste sentido será alterado o status do projeto para concluído sem 24 

relatório final e encerrado o processo da servidora. 02) Relatório semestral de servidor afastado 25 

para mestrado: Foi analisado o relatório de atividades semestrais da Vânia Golner dos Santos, o 26 

relatório estava de acordo com os critérios exigidos, não havendo publicações no período. 03) 27 

Relatório anual de servidores técnicos administrativos afastados para doutorado: Foram 28 

analisados os relatórios de atividades semestrais dos seguintes servidores: Marli Daniel, A CAGPPI 29 

emitiu parecer favorável quanto a documentação apresentada no relatório com a ressalva de que 30 

para as próximas publicações deverá ser declarado fomento ao IFRS, como já observado e 31 

comunicado à servidora em processo anterior, não apenas a filiação, salvo se o modelo do 32 

documento não permitir. Tal exigência atualmente não está clara na Resolução Consup nº 080 de 33 

2016 que regulamenta o Afastamento dos Servidores Técnico- Administrativos, porém esta 34 

comissão entende que os mesmos critérios exigidos para os docentes devem ser considerados para 35 

os TAEs. O assunto foi levado para a PROPPI, originando também na elaboração da IN 04/2020, já 36 

explicitada à servidora. João Marcelo Faxina: A CAGPPI emitiu parecer favorável quanto a 37 

documentação apresentada no relatório, não havendo publicações. 04) Projeto cadastrado no 38 

edital 59/2020 Fluxo contínuo - projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos por servidores 39 
do IFRS em cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu: Foi informado a comissão que o 40 

servidor Giovane Rodrigues Jardim submeteu o projeto de doutorado: “O perdão no âmbito público 41 

como vertigem da consciência feliz: A memória entre a culpa moral e a responsabilidade política”. 42 

05) Relatório parcial de projeto vinculado ao Edital 75/2019 – Projetos de Pesquisa e/ou 43 



 

Inovação Desenvolvidos por Servidores do IFRS em Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, 44 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós Doutorado: Foi analisado por dois membros 45 

da comissão o relatório parcial do servidor Artur Rosset, referente ao projeto de mestrado “Análise 46 

da influência dos parâmetros de usinagem por eletroerosão sobre as variáveis de desempenho do 47 

aço AISI P20 e da liga de alumínio 7075-T651, Relatório aprovado. Foi explicado para a comissão 48 

que a partir deste edital de 2019 é exigido relatório parcial aos servidores que não estão afastados 49 

após 12 meses de execução do projeto. 06) Relatório de conclusão de doutorado: Foi analisado 50 

pela comissão o relatório de conclusão de doutorado da servidora Denise de Oliveira, Projeto 51 

“Inovação social transformadora: do assentamento na antiga fazenda Annoni até a cooperativa de 52 

produção agropecuária cascata ltda (COOPTAR), o relatório foi aprovado e o projeto finalizado. 07) 53 

Avaliações de relatórios finais de bolsistas de fomento interno vinculados ao Edital 64/2019 e 54 
complementar 54/2019: Foram analisados os relatórios finais dos seguintes bolsistas: Ana Paula 55 

Cervinski vinculada ao projeto “Trajetórias de aprendizagem: um estudo com os graduandos do 56 

IFRS - Campus Erechim”, Relatório aprovado; Rafael Mataczinski Dlugokinski e Lucas Boniatti 57 

Neves, vinculados ao projeto “Sistema de Transmissão para Protótipo Veicular”, na primeira 58 

avaliação foram solicitadas correções e na segunda avaliação os relatórios foram aprovados; Jonatas 59 

Prado de Jesus, vinculado ao projeto “Monitoramento a partir da Eletrônica Embarcada em 60 

Protótipo Veicular”, relatório aprovado; Nicolau Kubiszewski, vinculado ao projeto 61 

“Monitoramento a partir da Eletrônica Embarcada em Protótipo Veicular”, na primeira avaliação 62 

foram solicitadas correções e na segunda avaliação o relatório foi aprovado; Izequiel Balsanelo, 63 

vinculado ao projeto “Otimização do sistema de potência de um veículo de eficiência energética”, 64 

na primeira avaliação foram solicitadas correções e na segunda avaliação o relatório foi aprovado; 65 

Rafael Moreira Cardoso, vinculado ao projeto “Análise Vibracional em Estrutura Tipo Treliça”, na 66 

primeira avaliação foram solicitadas correções e na segunda avaliação o relatório foi aprovado; Igor 67 

Andretta Martins, vinculado ao projeto “Aperfeiçoamento e manutenção dos subsistemas de um 68 

protótipo veicular de eficiência energética”, relatório aprovado; Luiz Mello Soares, vinculado ao 69 

projeto “Conhecimento das tecnologias da Indústria 4.0 por meio de metodologia ativa”, relatório 70 

aprovado; Thales Ruan Piovezan, vinculado ao projeto “Estudo de propriedades de compósitos de 71 

fibra de carbono de matriz polimérica para futura aplicação em protótipos de alta eficiência 72 

energética”, relatório aprovado; Eduardo Wichnovski, vinculado ao projeto “Desenvolvimento de 73 

um chassis destinado a um protótipo veicular urbano de eficiência”; Gislaine de Bortoli, vinculada 74 

ao projeto “Desenvolvimento de um sistema de bombeamento para reprodução da experiência de 75 

Reynolds em escala laboratorial para fins didáticos”, relatório aprovado;  Daniele Bergmeier, 76 

vinculada ao projeto “Extração e aplicação do óleo de essencial de Schinus terebinthifolius Raddi e 77 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf”, relatório aprovado;  Larissa Fortunatti, vinculada ao projeto 78 

“Tecnologias vestíveis no ecossistema de valor da moda: uma análise sistêmica na primeira 79 

avaliação foram solicitadas correções e na segunda avaliação o relatório foi aprovado; Glaucia 80 

Karina Martofel, vinculada ao projeto “Empreendedorismo sustentável e marketing verde: Um 81 

estudo de estratégias desenvolvidas por empresas no município de Erechim/RS”, relatório 82 

aprovado;  Gabriela Smolinski da Silva, vinculada ao projeto “Elaboração de hambúrguer de carne 83 

bovina com redução de sódio e gordura suína”, relatório aprovado; Paloma Bezerra da Silva, 84 

vincula ao projeto “Educação e Sociedade: Pluralidade, Mundo e Política”, relatório aprovado. 08) 85 

Avaliações de relatórios finais de estudantes voluntários de fomento interno vinculados ao 86 
Edital 64/2019 e complementar 54/2019: Foram analisados os relatórios finais dos seguintes 87 

estudantes: Luan Rosetto, vinculado ao projeto “Trajetórias de aprendizagem: um estudo com os 88 

graduandos do IFRS - Campus Erechim”, relatório aprovado; Alysson Souza e Cristian Balico, 89 

vinculados ao projeto “projeto “Desenvolvimento de um chassis destinado a um protótipo veicular 90 

urbano de eficiência”, relatórios aprovados; Ana Paula Cervinski, Bruno Vinicius de Christo, Jean 91 



 

Marcos Radeski Sopshuk e Luan Rossetto, vinculados ao projeto “Aperfeiçoamento e manutenção 92 

dos subsistemas de um protótipo veicular de eficiência energética”, relatórios aprovados.09) 93 

Avaliações de relatórios finais de bolsistas, estudante voluntário e pesquisador vinculado ao 94 
Edital 79/2019 – Habitats de Inovação e Empreendedorismo: Foram analisados os relatórios 95 

finais dos seguintes bolsistas: Pedro Henrique Segatti, vinculado ao projeto “Simulador Gerencial”, 96 

na primeira avaliação foram solicitadas correções e na segunda avaliação o relatório foi aprovado; 97 

Guilherme da Silva Pereira, vinculado ao projeto “APP Pig”, o relatório foi aprovado; Estudante 98 

voluntário João Vitor Miszawski, vinculado ao projeto “APP Pig”, relatório aprovado; Coordenador 99 

do projeto APP Pig Julio Américo Faitão, relatório aprovado e Coordenador do projeto Simulador 100 

Gerencial Julio Américo Faitão, relatório aprovado. Conforme edital 79/2019 os relatórios após a 101 

aprovação da CAGPPI foram enviados a PROPPI. 10) Avaliações de relatórios finais de 102 

estudante voluntário e pesquisador vinculado Edital 06/2019 – Fluxo Contínuo: Foi analisado 103 

os relatórios finais do estudante voluntário Valério Vedoi e do coordenador do projeto “Estudo de 104 

Forças Atuante Durante o Voo em Aeromodelo, com a Possibilidade de Aumentar a Massa 105 

Transportada” Enildo de Matos Oliveira, ambos os relatórios na primeira avaliação foram 106 

solicitadas correções e na segunda avaliação os relatórios foram aprovados. 11) Projetos 107 

homologados e classificação no Edital Complementar nº 06/2021 vinculado ao Edital IFRS nº 108 
12/2021 – fomento interno para projetos de pesquisa e inovação 2021/2022: Foram 109 

homologados os seguintes projetos: 1º Coordenadora Priscilla Pereira dos Santos, projeto 110 

“Alimentos funcionais e a pandemia: Impactos do seu consumo contra a COVID-19 – Uma revisão, 111 

contemplado com 1 cota de bolsa BICT 16 h; 2º Coordenadora Camila Carmona Dias, projeto 112 

“Estudo sobre as relações de gênero nos cursos técnicos subsequentes, graduações e pós-graduações 113 

do IFRS - Campus Erechim” contemplado com 1 cota de bolsa BICT 16 h; 3º Coordenador Airton 114 

Campanhola Bortoluzzi “Otimização do sistema de potência de um veículo de eficiência energética 115 

(Renovação)” contemplado com 1 cota de bolsa BICT 16 h e AIPCT no valor de R$ 2.400,00; 4º 116 

Coordenador Jakerson Gevinski, projeto “Avaliação do comportamento dinâmico de suspensão 117 

veicular tipo feixe de molas”, contemplado com 1 cota de bolsa BICT 16 h e AIPCT no valor de R$ 118 

2.400,00; 5º Coordenadora Marília Assunta Sfredo, projeto “Desenvolvimento de dispositivos 119 

didáticos para uso em aulas práticas na área de Fenômenos de Transporte do curso de Engenharia de 120 

Alimentos”, contemplado com 1 cota de bolsa BICT 16 h e AIPCT no valor de R$ 2.400,00; 6º 121 

Coordenador Airton Campanhola Bortoluzzi “ Projeto de um chassi monocoque em compósito para 122 

um protótipo veicular de eficiência energética” solicitou 2 cotas de bolsas BICT de 16h 123 

(contemplado com uma) e AIPCT no valor de R$ 2.400,00;  7º Coordenadora Denise Olkoski, 124 

projeto “Impacto da pandemia de COVID-19 no descarte de resíduos sólidos no município de 125 

Erechim/RS”, contemplado com 1 cota de bolsa BICT 16 h; 8º Coordenadora Nathália Cristina 126 

Ortiz da Silva, projeto “Problemas de Sequenciamento de Produção em uma Única Máquina: 127 

conceitos e aplicações no sistema produtivo”, contemplado com 1 cota de bolsa BICT 16 h;; 9º 128 

Coordenador Ernani Gottardo, projeto “AutonomIA: pesquisa e desenvolvimento de aplicações 129 

baseadas em Inteligência Artificial para apoiar a independência de deficientes visuais”, 130 

contemplado com 1 cota de bolsa BICT 16 h e AIPCT no valor de R$ 2.400,00; 10º Coordenador 131 

Giovane Rodrigues Jardim, projeto “Educação e Sociedade: Pluralidade, Mundo e Política 132 

(Renovação)”, contemplado com 1 cota de bolsa BICT 16 h e AIPCT no valor de R$ 2.400,00. 12) 133 

Solicitação de complementação orçamentária: Enviamos um ofício ao DAP e Direção Geral, 134 

com o seguinte texto: “Informamos que foi publicado o Edital Complementar 06/2021, vinculado ao 135 

Edital IFRS 12/2021 - Fomento interno para projetos de pesquisa e inovação 2021/2022. Conforme 136 

nosso plano de ação e reunião que tivemos, os valores disponíveis foram de: AIPCT - R$ 17.000,00 137 

e Bolsas - R$ 25.000,00.  Tivemos a submissão de 10 projetos, com a solicitação de 11 cotas de 138 

bolsas (1 projeto solicitou 2 cotas de bolsas) e 6 projetos solicitaram AICPT.  Assim, o valor de 139 



 

AIPCT necessário para contemplar todas as solicitações é de R$ 14.400,00 sobrando então o valor 140 

R$ 2.600,00.  Já para bolsas, o valor necessário para contemplar pelo menos 1 cota para cada 141 

projeto é de R$ 32.000,00, faltando então R$ 7.000,00.  Diante do exposto, vimos por meio deste 142 

solicitar o remanejamento da sobra de recursos na rubrica AIPCT para a rubrica das bolsas. Além 143 

disso, solicitamos a complementação orçamentária no valor de R$ 4.400,00 para contemplar todas 144 

os projetos, visando assim a permanência do incentivo aos projetos de pesquisa”. A solicitação foi 145 

acatada e retificamos os valores no Edital complementar podendo assim contemplar todas as 146 

solicitações, com exceção do projeto Aperfeiçoamento do Airton que solicitou duas cotas de bolsas, 147 

assim foi contemplado com apenas uma. 13) Análise de recurso referente a classificação dos 148 

Projetos no Edital Complementar nº 06/2021 vinculado ao Edital IFRS nº 12/2021 – fomento 149 
interno para projetos de pesquisa e inovação 2021/2022: O servidor Airton Campanhola 150 

Bortoluzzi encaminhou pedido de recurso com a seguinte justificativa “Considerando que tenho um 151 

artigo publicado no "Brazilian Journal of Development", o qual consta no meu Lattes. E, conforme 152 

site abaixo, esse periódico indica a classificação Qualis Capes B2 única em 2019.  153 

https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD. Considerando, também, que a  pontuação do 154 

currículo leva em conta somente publicações posteriores a 2016.  Entretanto, a plataforma 155 

Sucupira da Capes está desatualizada e apresenta apenas eventos de classificação até 2016, o que 156 

pode prejudicar as publicações posteriores a esse ano, as quais seriam as mais relevantes para a 157 

avaliação feita neste momento.  Nesse caso, solicito que seja adotada a classificação indicada pelo 158 

periódico”.  A CAGPPI ao analisar o pedido do servidor e considerado as orientações da PROPPI 159 

define que: Conforme Edital 12/2021, item 10.3.2. diz que “Análise do Currículo Lattes do(a) 160 

coordenador(a) será realizada pela CAGPPI do campus de origem da proposta. Nessa etapa será 161 

avaliada a produção, de acordo com a área de avaliação do qualis indicada no momento da 162 

submissão, a partir de primeiro de 01 de janeiro de 2016 até o dia 31 de abril de 2021 na qual será 163 

realizada a extração de dados via Integra do IFRS (https://integra.ifrs.edu.br/), conforme 164 

pontuação descrita no ANEXO IV - Critérios de Avaliação do Currículo Lattes do(a) Proponente 165 

do Projeto de Pesquisa e Inovação, disponível no site do IFRS/Editais, publicado com o edital”. A 166 

CAGPPI realizou a análise do currículo seguindo o item citado acima. O portfólio da plataforma 167 

Integra do IFRS importa os dados do currículo lattes do pesquisador e faz a classificação do qualis 168 

de acordo com a área informada pelo pesquisador e a busca no portal WebQualis, na Plataforma 169 

Sucupira da Capes. A Plataforma Sucupira é um sistema de coleta de informações, análises e 170 

avaliações a serem utilizadas como base padronizadora do Sistema Nacional de Pós-Graduação 171 

brasileira. No momento a disponibilidade da plataforma são para os qualis classificados entre o 172 

Quadriênio 2013-2016. O quadriênio 2017-2020 ainda não está disponível para acesso. Diante do 173 

exposto, informamos que todas as pontuações e classificações dos projetos referentes ao Edital 174 

12/2021 levaram em consideração o mesmo critério, ou seja, o qualis de classificação disponível na 175 

plataforma sucupira no momento.  Esta comissão não pode levar em consideração as informações 176 

específicas constantes nos sites de cada periódico e sim utilizar a plataforma padronizada para todos 177 

os pesquisadores, conforme orientações da PROPPI. Assim INDEFERIMOS o pedido de recurso 178 

interposto pelo pesquisador. .13) Assuntos gerais: Foi informado aos membros da Comissão sobre 179 

a submissão de projetos em outros editais publicados pela Reitoria: a) Edital 11/2021 – Habitats de 180 

Inovação e Empreendedorismo – não houve propostas do Campus; b) Edital IFRS n º 4 1/2021 - 181 

Edital de bolsas de iniciação tecnológica PIBITI/IFRS/CNPq - PROBITI/IFRS/Fapergs – não houve 182 

submissões de propostas do campus; c) Edital IFRS N º 4 2/2021 - Edital de bolsas de iniciação 183 

científica PIBIC/PIBIC-Af/PIBIC-EM/IFRS/CNPq - PROBIC/IFRS/Fapergs - houve uma 184 

submissão de proposta da professora Priscilla Pereira dos Santos; d) Edital IFRS Nº 29/2021 - 185 

Apoio a projetos indissociáveis de pesquisa, ensino e extensão – submissão de uma proposta do 186 

Campus do professor Ernani Gottardo, porém o professor nos informou que ser for contemplado irá 187 



 

declinar devido ter sido contemplado com o mesmo projeto no fomento interno. Nada mais havendo 188 

a constar, eu, Cátia Zanchett Battiston, lavro a presente ata, em que os membros da comissão darão 189 

ciência por e-mail, contendo cento e noventa linhas………............ 190 


