Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI)
ATA 03/2021
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ATA Nº 03/2021 de 28/09/2021. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2021 às 9:00
horas, devido a situação que estamos enfrentando desencadeada pelo Covid-19, e por este motivo
estarmos em trabalho remoto, foi realizada uma reunião on-line com a participação dos seguintes
membros da CAGPPI: Adriana Troczinski Storti, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação, Caroline Garcia Samojeden, relatora da presente ata, Alisson Dalsasso Corrêa de Souza,
Camila Ferronato, Daniela Fátima Mariani Mores, Fernanda Caumo Theisen, Guilherme Barcellos
de Moura, Juliana Carla Girotto, e Monalise Marcante Meregalli. Justificaram a ausência: Fernanda
Zatti, Thales Piovesan. Não justificaram: Ana Paula Cervinski, Denise Tonin, Ricardo Tavares,
Larissa Fortunati, Wagner Priamo, Vitor Sieslevski Moreno, Rosiane Serrano. Na reunião foram
tratados os seguintes assuntos: Em um primeiro momento foi dada ciência à comissão sobre os
pareceres emitidos a distância pelos membros e também por ad referendum, são eles: 01) Projetos
cadastrados no edital 59/2020 Fluxo contínuo - projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos
por servidores do IFRS em cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu: Foi
informado à comissão que o servidor Marcos Antonio Cezne submeteu o projeto de mestrado:
“Distribuição de última milha: um método para pequenas e médias empresas”. Também a servidora
Ana Julian Faccio submeteu no mesmo Edital o projeto de doutorado “A infraestrutura de
transportes no oeste catarinense e seus gargalos para agroindústria regional”. A servidora Juliana
Garla Girotto submeteu seu projeto de doutorado: “Políticas Sociais e Educacionais e as
Desigualdades no Brasil”. O servidor Ivan José Suszek submeteu seu projeto de mestrado:
“Permanência e êxito: um olhar em relação aos discentes dos cursos técnicos subsequentes do IFRS
Campus Erechim, com vínculo ao processo de reabilitação profissional do INSS”. A servidora
Silvia Lethicia Frandolozo também submeteu seu projeto de mestrado: “Os desafios da assistência
estudantil como política de inclusão e seus impactos na garantia de acesso permanência na educação
profissional”. 02) Parecer afastamento docente e TAE: Foi emitido pela presidente da comissão
parecer favorável ao afastamento da docente Ana Júlian Faccio e da servidora TAE Juliana Carla
Girtotto para realização de doutorado. Para os servidores Ivan José Suszek e Silvia Lethicia
Frandolozo foram emitidos pareceres favoráveis para afastamento para o mestrado. Também o
servidor Artur da Silva Rossetto encaminhou sua solicitação para análise e emissão do parecer para
afastamento TAE, vinculado ao Edital 75/2019. Todos os servidores estavam com seus projetos
cadastrados e estavam vinculados a um Grupo de Pesquisa vinculado ao CNPq. 03) Relatórios
parciais de servidores afastados para doutorado: Foram emitidos pareceres de relatório
semestral de afastamento para as docentes, Luciane Schifl Farina, Priscila Wagner Gil, Daniel Pires
Nunes e Ronaldo Tremarim, os servidores apresentaram as documentações necessárias para a
emissão do parecer, somente o servidor Daniel declarou haver publicação com fomento ao IFRS.
04) Relatório de conclusão de mestrado: Foi analisado pela comissão o relatório de conclusão de
mestrado da servidora Caroline Garcia Samojeden, Projeto “Toxicidade e Genotoxicidade de
Imidacloprid em girinos de Leptodactylus latrans e Physalaemus cuvieri (Anura: Leptodactylidae)”,
o relatório foi aprovado e o projeto finalizado. 05) Estudante bolsista com vínculo empregatício:
a bolsista Raíssa Devitte declarou vínculo empregatício e de acordo com a Resolução Nº 009, de 05
de fevereiro de 2021 é possível esse vínculo concomitantemente com a bolsa de pesquisa, assim a
coordenadora do projeto o qual a bolsista está vinculada, professora Priscilla Pereira dos Santos,
emitiu sua anuência favorável à situação. 06) Estudante bolsista com vínculo de estágio não
obrigatório: a bolsista Rafaela Dalla Rosa declarou estar realizando estágio não obrigatório e de
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acordo com a Resolução Nº 009, de 05 de fevereiro de 2021 é possível esse vínculo
concomitantemente com a bolsa de pesquisa, assim a coordenadora do projeto o qual a bolsista está
vinculada, professora Camila Carmona Dias, emitiu sua anuência favorável à situação. 7)
Alterações de itens AIPCTI: Foi analisado à distância por dois membros da comissão a solicitação
de alteração de itens AIPCTI do pesquisador Jakerson Ricardo Gevinski, projeto “Avaliação do
comportamento dinâmico de suspensão veicular tipo feixe de molas”. As alterações solicitadas na
submissão do projeto foram enviadas para a contabilidade para verificação do correto
enquadramento dos itens na rubrica custeio. Houve alguns questionamentos por parte da
contabilidade, porém o pesquisador respondeu e todos os itens foram classificados corretamente
conforme consta nos documentos que serão anexados nos processos de prestação de contas, a
solicitação então foi deferida. Também foi analisada a distância a solicitação de alteração de item
AIPCTI do pesquisador Ernani Gottardo, projeto “AutonomIA: pesquisa e desenvolvimento de
aplicações baseadas em Inteligência Artificial para apoiar a independência de deficientes visuais” a
alteração referia-se apenas a exclusão de necessidade de camera no produto, assim não houve
necessidade de consulta a contabilidade, a solicitação foi deferida e anexada ao processo. 08)
Análise e homologação de proposta submetida ao Edital IFRS Nº 61/2021 - Apoio aos
servidores em apresentação de trabalhos em eventos científicos no âmbito da pesquisa e
inovação. Para este Edital apenas a servidora Fernanda Zatti do Campus submeteu proposta, a
solicitação foi homologada por esta comissão e pela PROPPI e já foi realizada a descentralização de
recursos e empenho para o ressarcimento à servidora, que já encaminhou a documentação para
prestação de contas, que se encontra em análise pela comissão. 09) Solicitações e
encaminhamentos da Pós-graduação: Foi realizada a solicitação de alteração do calendário da
Pós-graduação em Gestão Estratégica e Inteligência de Negócios ao CONCAMP, onde obteve-se
parecer favorável as alterações. Foi encaminhado ao Concamp também, uma solicitação de
alteração do organograma do Campus, com a criação e inclusão da Secretaria de Pós-Graduação,
vinculada à Pesquisa. Foi realizada e elaboração dos Editais de Ingresso de discente para os cursos
de Gestão Estratégica e Inteligência de Negócios e Modelagem Criativa com Ênfase em
Sustentabilidade, o Edital encontra-se em fase de inscrições. 10) Grupos de Pesquisa do Campus:
Foi analisado um pedido de alteração de liderança do Grupo de Pesquisa Grupo de
Desenvolvimento em Mecânica (GDMEC), ficando o primeiro líder o Professor Jakerson Gevinski.
Foi exposto aos membros para deliberação, o pedido de criação de Grupo de Pesquisa, proposta
enviada pelo Professor Leonardo de Souza Silva, o nome do Grupo “Grupo de Pesquisa em
materiais magnéticos frustrados: Experimento e Teoria” foi deliberado parecer favorável à criação
do grupo. 11) Solicitação de troca de coordenação de Projeto do Edital Complementar nº
06/2021 vinculado ao Edital IFRS nº 12/2021 – fomento interno para projetos de pesquisa e
inovação 2021/2022: Foi analisado o pedido de alteração de coordenação do projeto de pesquisa:
“Problemas de Sequenciamento de Produção em uma Única Máquina: conceitos e aplicações no
sistema produtivo” que estava sob coordenação da professora Nathália Cristina Ortiz da Silva, e por
motivos de redistribuição da pesquisadora para outra Instituição, o pedido foi deferido e a nova
coordenadora passa a ser a professora Kelly de Carvalho Teixeira. 12) Edital IFRS Nº 58/2020 –
Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: Foi submetido a este Edital
o projeto de pesquisa “Identificador de Componentes Biológicos (ICB), sob coordenação do
professor José Antonio Sala, o referido projeto será desenvolvido com Acordo de Parceria
interinstitucional entre o IFSP, o IFRS e a FMUSP. 13) Análise da possibilidade de retificação da
data máxima para solicitação de alteração de itens previstos no orçamento do Edital
Complementar nº 06/2021 vinculado ao Edital IFRS nº 12/2021 – fomento interno para
projetos de pesquisa e inovação 2021/2022: Foi exposto aos membros a possibilidade de alteração
desta data e os membros decidiram a ampliação de mais 10 dias ao prazo estabelecido, assim o
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Edital será retificado. 14) Edital Nº 70/2021 para Distribuição interna de vagas de professor
visitante no IFRS: Foi repassado que após a publicação do Edital, foram realizados dois encontros
com os coordenadores de cursos, Direção Geral, diretor de ensino e coordenação de extensão para
elaboração das propostas do Campus. Foram encaminhadas duas propostas, uma pelo setor de
Pesquisa, intitulada: “Inovação e tecnologia como impulsionadora das competências do IFRS
Erechim em prol do desenvolvimento regional” e outra pela Extensão, intitulada: “Aperfeiçoamento
dos processos de ensino e aprendizagem sobre o olhar da educação inclusiva e a promoção de ações
indissociáveis no IFRS - Campus Erechim”. O Edital encontra-se na fase de análise de propostas
pela PROPPI. 15) Edital Nº 42/2021 - Edital de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/PIBICAf/PIBIC-EM/IFRS/CNPq - PROBIC/IFRS/Fapergs: Foi informado aos membros da Comissão
sobre a submissão e aprovação do projeto da Professora Pricilla Pereira dos Santos “Aplicação de
filmes biodegradáveis de amido de milho como embalagens ativas contendo antocianinas”. 16)
Assuntos gerais: Foi realizada uma reunião de acolhimento dos bolsistas, com repasse de
orientações gerais. Foi informado aos presentes sobre a publicação de Edital Complementar nº
25/2021 - Seleção de Bolsistas de Iniciação Científica (BICT) para uma vaga por motivo de
estudante desistente, a bolsa então foi implementada em Agosto. A PROPPI realizou um encontro
sobre o presidente da Comissão, professora Adriana informou que foi agendada uma conversa com
os pesquisadores que estão chegando ao Campus para o dia 30/09 a fim de explicarmos sobre a
Pesquisa no IFRS. Também a professora Adriana informou que agendou uma reunião com os
Líderes de Grupos de Pesquisa do Campus para o dia 19/10, terça-feira, às 9h, sobre as atividades
dos Grupos no Campus, e o alinhamento do trabalho junto à Coordenação de Pesquisa. A presidente
Adriana comentou sobre o desejo da Coordenação de Pesquisa em oportunizar Editais específicos
voltados para a Inovação, que visem aproximar mais o IFRS das entidades regionais. Nada mais
havendo a constar, eu, Caroline Garcia Samojeden, lavro a presente ata, em que os membros da
comissão darão ciência por e-mail, contendo cento e dezesseis linhas………............

