
 
 

 

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

ATA 04/2021 

ATA Nº 04/2021 de 16/12/2021. Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2021 às 09:00 1 

horas, devido a situação que estamos enfrentando desencadeada pelo Covid-19, e por este motivo 2 

estarmos em trabalho remoto, foi realizada uma reunião on-line com a participação dos seguintes 3 

membros da CAGPPI: Adriana Troczinski Storti, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e 4 

Inovação, Caroline Garcia Samojeden, relatora da presente ata, Daniela Fátima Mariani Mores, 5 

Juliana Girotto, Rosiane Serrano, Fernanda Caumo Theisen, Alisson Dalsasso Corrêa de Souza.  6 

Justificaram a ausência: Monalise Marcante Meregalli, Wagner Luiz Priamo. Silvana Saionara 7 

Gollo encontra-se em afastamento. Não justificaram: Guilherme Barcellos de Moura, Fernanda 8 

Zatti, Denise Beatriz Tonin, Thales Ruan Piovesan, Ana Paula Cervinski, Camila Ferronatto, 9 

Ricardo Rebello Tavares, Larissa Fortunati, Vitor Sieslevski Moreno. Na reunião foram tratados os 10 

seguintes assuntos: Em um primeiro momento foi dada ciência à comissão sobre os pareceres 11 

emitidos a distância pelos membros e também por ad referendum, são eles: 01) Relatórios 12 

semestrais de servidores afastados para mestrado: Foi emitido parecer favorável ao relatório 13 

semestral de afastamento para a docente, Vania Goellner dos Santos Fante. 02) Relatórios 14 

semestrais de servidores afastados para pós-doutorado: Foi emitido parecer favorável ao 15 

relatório semestral de afastamento para a docente, Silvana Saionara Gollo. 03) Relatório de 16 

conclusão de mestrado: Foi analisado pela comissão o relatório de conclusão de mestrado do 17 

servidor Marcos Antonio Cezne, Projeto “Distribuição de Última Milha: Um Método Para Pequenas 18 

e Médias Empresas”, o relatório foi aprovado e o projeto finalizado. 04) Prestação de contas de 19 

proposta submetida ao Edital IFRS Nº 61/2021 - Apoio aos servidores em apresentação de 20 
trabalhos em eventos científicos no âmbito da pesquisa e inovação. A servidora Fernanda Zatti 21 

teve sua solicitação deferida e participou do XV Congresso Brasileiro de Orientação Profissional e 22 

de Carreira: (Des) empregabilidade, construção de carreira e justiça social, onde apresentou o 23 

trabalho: “Associações entre vivências acadêmicas e variáveis sociodemográficas e acadêmicas no 24 

contexto do ensino superior”. Após o evento, a mesma  encaminhou a documentação para prestação 25 

de contas dentro do prazo estabelecido em Edital e a mesma foi aprovada e a documentação 26 

encaminhada para comprovação à PROPPI. 05) Grupos de Pesquisa do Campus: A proposta 27 

enviada pelo Professor Leonardo de Souza Silva, para criação do “Grupo de Pesquisa em materiais 28 

magnéticos frustrados: Experimento e Teoria” foi efetivada, assim contamos com mais um grupo de 29 

pesquisa no Campus. 06) Edital IFRS Nº 58/2020 – Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa, Pós-30 

Graduação e Inovação: Foi submetido a este Edital o projeto de pesquisa “Otimização e 31 

Construção do Protótipo de Aeromodelo Aerodesign do IFRS Campus Erechim” que após análise e  32 

a realização de alterações solicitadas pela comissão, o mesmo foi aprovado para execução. 07) 33 

Retificação ao Edital  Complementar nº 06/2021 vinculado ao Edital IFRS nº 12/2021 – 34 
fomento interno para projetos de pesquisa e inovação 2021/2022: Foi publicada a retificação 35 

com ampliação do prazo para solicitação de alteração de itens AIPCTI, e também com a replicação 36 

da ampliação do prazo final para prestação de contas, retificação realizada pela reitoria. 08) Edital 37 

Nº 61/2020 Fluxo Contínuo – Projetos de Pesquisa e Inovação Contemplados por Agências de 38 
Externas de Fomento: O pesquisador professor Leonardo de Sousa da Silva submeteu a este Edital 39 

o seu projeto de Pesquisa “Estudo dos efeitos da diluição magnética nas propriedades físicas do 40 

sistema de baixa dimensionalidade TR(CuxNi1-x)3X9 (TR = Y, Lu Gd, Tb, Dy, Ho, Er; X = Al, 41 

Ga)”, o projeto encontra-se devidamente registrado e institucionalizado. 09) Avaliações de 42 

relatórios finais de bolsistas de fomento interno vinculados ao Edital 12/2021 e Complementar 43 



06/2021: Foi avaliado o relatório final do bolsista Thales Piovesan, o parecer foi de aprovação sem 44 

a necessidade de alterações; também o relatório do estudante bolsista Gabriel Koch foi analisado e 45 

após a realização dos ajustes apontados pela comissão, o mesmo foi aprovado. Foi avaliado o 46 

relatório final da bolsista Raíssa Devitte, com o parecer de aprovado sem a necessidade de 47 

alterações. 10) Alteração de itens AIPCTI: O pesquisador Airton Bortoluzzi solicitou alteração de 48 

itens de AIPCTI para o Projeto de um chassi monocoque em compósito para um protótipo veicular 49 

de eficiência energética, após consulta ao setor de contabilidade, os membros que analisaram a 50 

solicitação emitiram parecer favorável à solicitação. Também o pesquisador solicitou alteração para 51 

o projeto “Otimização do sistema de potência de um veículo de eficiência energética” que também 52 

foi aprovado pela comissão após a verificação de enquadramento dos itens pelo setor de 53 

contabilidade. 11) Grupos de Pesquisa: Foi informado aos membros sobre a realização de um 54 

encontro com os servidores novos que chegaram ao Campus para orientações e esclarecimentos 55 

sobre a Pesquisa no IFRS. Também foi realizada uma reunião com os Líderes de Grupos de 56 

Pesquisa do Campus onde foi debatido as atividades dos Grupos no Campus, e o alinhamento do 57 

trabalho junto à Coordenação de Pesquisa, também foi repassada a orientação sobre a necessidade 58 

de organização do relatório final com as atividades de cada grupo, que em breve será solicitado. 11) 59 

Prestação de contas AIPCTI: Foram analisadas por pelo menos 3 membros da comissão os 60 

processos de prestação de contas AIPCTI dos pesquisadores vinculados ao Edital 12/2021 – 61 

Fomento Interno 2021/2022. A análise foi conforme IN nº 01, de 18 de março de 2021. Foram 62 

aprovados os seguintes processos: pesquisador Ernani Gottardo, projeto “AutonomIA: pesquisa e 63 

desenvolvimento de aplicações baseadas em Inteligência Artificial para apoiar a independência de 64 

deficientes visuais”. Foram solicitados ajustes aos pesquisadores Giovane Rodrigues Jardim, projeto 65 

“Educação e Sociedade: Pluralidade, Mundo e Política”; pesquisadora Marilia Assunta Sfredo, 66 

projeto “Desenvolvimento de dispositivos didáticos para uso em aulas práticas na área de 67 

Fenômenos de Transporte do curso de Engenharia de  Alimentos”; pesquisador Airton Campanhola 68 

Bortoluzzi, projeto “Projeto de um chassi monocoque em compósito para um protótipo veicular de 69 

eficiência energética” os mesmos atenderam ao solicitado e a prestação de contas foi aprovada. 70 

Também foram solicitados ajustes ao pesquisador Airton Campanhola Bortoluzzi, projeto 71 

“Otimização do sistema de potência de um veículo de eficiência energética” e ao pesquisador 72 

Jakerson Ricardo Gevinski, projeto “Avaliação do comportamento dinâmico de suspensão veicular 73 

tipo feixe de molas” os mesmos encaminharam seus esclarecimentos e ajustes que foram enviados 74 

novamente aos avaliadores. A professora Adriana agradeceu mais uma vez todos os membros da 75 

CAGPPI que contribuíram com as avaliações das prestações de contas. 12) Deliberações para a 76 

Comissão: Foi comentado que em 13/12 a CAGPPI recebeu o pedido de desligamento da servidora 77 

Monalise Marcante Meregalli, em consulta ao gabinete do Campus, recebemos a orientação que 78 

devido a pandemia não serão realizadas eleições para nenhuma comissão, orientaram então a 79 

indicação de um novo membro em substituição até a próxima eleição poder ser realizada. A 80 

Coordenação de Pesquisa sugeriu então a indicação da Caroline Garcia Samojeden, também ténica-81 

administrativa, todos os membros presentes na reunião estiveram de acordo com a indicação. A 82 

presidente da comissão, professora Adriana, comentou sobre o Edital de fomento interno 2022, 83 

explicando o novo formato único a ser adotado e que recebemos a minuta do Edital para 84 

contribuições. Foi sugerido então o envio aos membros da comissão para ciência e contribuições, os 85 

membros presentes concordaram com a sugestão. 13) Eventos: Foi comentado com os membros 86 

sobre a ocorrência do 6º Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino, que ocorreu entre os dias entre os 87 

dias 07 e 09 de dezembro de 2021, no evento foram apresentados 9 trabalhos de pesquisa do 88 

Campus em sessões orais, a professora Adriana parabenizou todos os pesquisadores e bolsistas. 89 

Também informou-se aos membros sobre a 10ª Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JEPEx) e a 90 

4ª Mostra Cultura do Campus Erechim, foi repassado aos membros as datas de realização do 91 



evento, solicitou-se auxílio na divulgação do mesmo. Os membros foram informados que em breve 92 

serão solicitados para serem os avaliadores dos trabalhos recebidos. 14) Assuntos Gerais: A 93 

professora Adriana informou sobre o andamento dos Editais de seleção para turmas novas da Pós-94 

graduação em Gestão Estratégica e Inteligência de Negócios e da Pós-graduação em Modelagem 95 

Criativa com Ênfase em Sustentabilidade, os editais encontram-se em fase de finalização de 96 

seleção. Também apresentou a proposta em elaboração para o curso de Mestrado em Administração 97 

que virá a enriquecer as ofertas de cursos ao nosso Campus. Adriana informou sobre o andamento 98 

do Edital para professor visitante, onde recebemos 6 propostas, desta 4 foram homologadas. A 99 

professora Adriana falou um pouco sobre os Editais de fomento externo, sobre a importância destes 100 

Editais para os pesquisadores e para o Campus, também informou sobre a elaboração de uma 101 

proposta ao Edital RITEs, Edital organizado pelo Governo do Estado do RS, onde professores da 102 

área de gestão e TI do Campus, juntamente com a colaboração de professores do Campus Ibirubá, 103 

estão trabalhando no desenvolvimento de uma proposta a ser submetida ainda este ano. A professora 104 

Rosiane comentou sobre a sua experiência na submissão ao Edital de fomento externo CNPq, e a 105 

professora Adriana comentou sobre a importância de trabalhos e publicações em rede e associações 106 

visando o enriquecimento de propostas e aceitação de submissões para Editais. Nada mais havendo 107 

a constar, eu, Caroline Garcia Samojeden, lavro a presente ata, em que os membros da comissão 108 

darão ciência por e-mail, contendo cento e dez 109 

linhas..................................................................................................................................... 110 
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