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ATA Nº 04/2019  

 

 

Aos três dias do mês de junho de dois mil e dezenove, com início às quatorze horas e dez minutos, 1 

foi realizada a reunião do Comitê de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Coppi) do Instituto 2 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A reunião foi realizada via 3 

webconferência, convocada pelo documento Convocação nº 09/2019, coordenada por Eduardo 4 

Girotto, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFRS, e secretariada pela servidora 5 

Lisiane Delai. Participaram os seguintes servidores: Marilia Bonzanini Bossle, Pró-Reitora Adjunta 6 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; Jaqueline Morgan, Chefe do Departamento de Pós-7 

Graduação; Anderson Ricardo Yanzer Cabral, Chefe de Departamento de Pesquisa e Inovação; 8 

Daniel Bassan Petry, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Alvorada; 9 

Leonardo Cury da Silva, Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Bento 10 

Gonçalves; Jaqueline Terezinha Martins Corrêa Rodrigues, Coordenadora de Pesquisa, Pós-11 

Graduação e Inovação do Campus Canoas; Adriana Troczinski Storti, Coordenadora de Pesquisa, 12 

Pós-Graduação e Inovação do Campus Erechim; Eduardo Echevenguá Barcellos, Coordenador de 13 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Feliz; Marcelo Vianna, substituindo a 14 

Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Osório, Flávia dos Santos 15 

Twardowski Pinto; Alexsandro Cristóvão Bonatto, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e 16 

Inovação do Campus Restinga; Josmael Corso, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e 17 

Inovação do Campus Rolante; Rogério Ricalde Torres, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação 18 

e Inovação do Campus Vacaria; Sílvia Regina Grando, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação 19 

e Inovação do Campus Viamão; Cleiton Pons Ferreira, Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e 20 

Inovação do Campus Rio Grande; Sandra Meinen da Cruz, Coordenadora de Pesquisa, Pós-21 

Graduação e Inovação do Campus Ibirubá; Adriano Braga Barreto, Coordenador de Pesquisa, Pós-22 

Graduação e Inovação do Campus Caxias do Sul; Evandro Manara Miletto, Diretor de Pesquisa, 23 

Pós-Graduação e Inovação do Campus Porto Alegre; Diego Antônio Lusa, Diretor de Pesquisa, 24 

Pós-Graduação e Inovação do Campus Sertão. Rafael Correa, Coordenador de Pesquisa, Pós-25 

Graduação e Inovação do Campus Farroupilha justificou a não participação na reunião. O Pró-26 

Reitor saudou a todos e questionou se haveria inserção de pontos de pauta. Josmael solicitou a 27 

inclusão de dois pontos: o retorno do GT responsável pela discussão da revisão da Resolução 28 

Consup nº 82/2011, que trata dos encargos docentes, e o calendário de eventos dos campi. Como 29 

a Flávia, representante do Coppi no GT, não está participando da reunião, foi decidido que ela 30 

fará um relato via e-mail e, caso não seja suficiente, será realizada uma webconferência para 31 

tratar dos pontos que causaram dúvidas. Marcelo informará a Flávia. O calendário de eventos foi 32 
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incluído nos Assuntos Gerais. Iniciou-se pelo item Execução do Orçamento Proppi do ano 2019. 33 

O Pró-Reitor apresentou a planilha com a descrição das ações e os dados do fomento previsto, o 34 

que foi executado ou empenhado e o restante que precisa ser decidido em virtude do novo 35 

cenário financeiro. Descreveu o que está em andamento, mas que ainda não foi finalizado: os 36 

editais de auxílio a eventos para servidores e discentes, que estão com o terceiro bloco suspenso; 37 

os editais 85/2018 (projetos cooperados), 01/2019 (periódicos científicos) e 02/2019 (projetos 38 

indissociáveis) que receberam somente o valor relativo às bolsas. O edital que está previsto para 39 

ser lançado em parceria com a Fapergs mantém o valor destinado reservado, pois o lançamento 40 

depende do término da tramitação interna na agência de fomento. Adriano informou que o 41 

recurso destinado para o AIPCT do edital 01/2019 está retido no financeiro, aguardando a 42 

liberação para ser usado. O Pró-Reitor disse que verificará a situação, pois o recurso deveria ter 43 

sido devolvido à Proppi. Informou que o Programa institucional de mobilidade estudantil foi 44 

totalmente executado em parceria com a Proex e que o Encontro de Pesquisadores e 45 

Extensionistas foi cancelado. As ações previstas são: edital para auxílio à publicação de livros e à 46 

revisão e publicação em periódicos científicos; transferência de recursos para os programas 47 

stricto sensu; evento de inovação e empreendedorismo. Quanto ao evento de inovação e 48 

empreendedorismo, Anderson falou que a intenção é realizar um evento menor, que priorize o 49 

encontro dos habitats de inovação para manter a troca de experiências e o seu bom 50 

desenvolvimento. O Pró-Reitor disse que o Salão será mantido, com a realização prevista para 51 

novembro no campus Bento Gonçalves, provavelmente, em três dias. Disse que o custeio do 52 

transporte, da hospedagem e da alimentação será feito pela Reitoria, em virtude da situação 53 

orçamentária dos campi. Em seguida, seguiu com a descrição das atividades que estão previstas 54 

e/ou em andamento: o seminário da pós-graduação stricto sensu; manter e acompanhar o 55 

pagamento de taxas administrativas para depósito de propriedade intelectual e apoiar o depósito 56 

de propriedade intelectual (pedido de patente e registro de software). O Pró-Reitor informou 57 

que o edital 26/2019, de fluxo contínuo, é o que está em vigor para solicitação de registro de 58 

propriedade intelectual. Evandro colocou que é necessário rever a avaliação dos projetos, caso 59 

o bloqueio se mantenha e prejudique os resultados. O que foi acordado pelo grupo. O Pró-Reitor 60 

disse que, neste momento, é preciso decidir o que será feito caso se consiga a liberação do 61 

orçamento. Foram eleitas as seguintes prioridades: (a) rever com o Colégio de Dirigentes a 62 

suspensão do terceiro bloco dos editais 87 e 88, (b) liberar o AIPCT dos editais já em andamento 63 

(01/2019, 02/2019, 85/2018, 77/2018); (c) realizar o seminário do stricto sensu, uma vez que é 64 

importante qualificar os programas que serão avaliados pela Capes; (d) manter a transferência 65 

de recursos para os programas de pós-graduação stricto sensu. O Pró-Reitor enfatizou que, 66 

sempre que houver uma novidade ou dúvida, será contatado o Coppi para a tomada de decisão 67 

de forma colegiada para decidir a execução do orçamento. Abordou-se o item Eleição dos 68 

membros inscritos no Edital nº 28/2019 para a composição do Conselho Editorial do IFRS. O 69 
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Pró-Reitor explicou a trajetória da criação do Conselho Editorial do IFRS, informando que o 70 

Regimento fora aprovado no Consup. Por essa razão, foi lançado o edital para inscrição de 71 

interessados em compor este Conselho. Como houve mais candidatos inscritos em quatro áreas 72 

do conhecimento e nas demais apenas um candidato, o Coppi deverá fazer a eleição dos 73 

membros do Conselho Editorial, definindo titulares e suplentes, indicando o suplente para as 74 

áreas que receberam apenas um inscrito. Foram eleitos: Ciências Exatas e da Terra: Paulo 75 

Roberto Janissek, Campus Caxias do Sul, titular, e Roberta Schmatz, Campus Bento Gonçalves, 76 

suplente; Engenharias: Daiane Romanzini, Campus Feliz, titular, e Jeferson Luiz Fachinetto, 77 

Campus Caxias do Sul, suplente; Ciências Agrárias: Marcus André Kurtz Almança, Campus Bento 78 

Gonçalves, titular, e Andressa Comiotto, Campus Bento Gonçalves, suplente; Ciências Biológicas: 79 

Daniela Sanfelice, Campus Restinga, titular, e Juliana Marcia Rogalski, Campus Sertão, suplente; 80 

Ciências da Saúde: Maurício Polidoro, Campus Restinga, titular, e Luciano Corsino, Campus 81 

Rolante, suplente; Ciências Humanas: Carine Bueira Loureiro, Campus Porto Alegre, titular, e 82 

Roberta dos Reis Neuhold, Campus Osório, suplente; Ciências Sociais Aplicadas: Marina Wöhlke 83 

Cyrillo, Campus Porto Alegre, titular, e Luzia Kasper, Campus Porto Alegre, suplente; Linguística, 84 

Letras e Artes: Viviane Diehl, Campus Feliz, titular, e Roberto Domingues Souza, Campus Restinga, 85 

suplente; Multidisciplinar: Mariana Lima Duro, Campus Canoas, titular, e Luciano Sant'Ana Agne, 86 

Campus Viamão, suplente. Abordou-se o  item Polos Embrapii. Anderson explicou que há a 87 

previsão de lançamento de edital para candidatura a ser Polo Embrapii. Em anos anteriores, o 88 

IFRS já enviou duas propostas, mas não foram contempladas. Disse que a principal exigência para 89 

ser Polo Embrapii é ter aporte de recursos de empresas em projetos de pesquisa e inovação 90 

dentro do campus. Isso ocorre, pois o Polo Embrapii é voltado à pesquisa e inovação para a 91 

indústria. Por essa razão, no arranjo produtivo, é importante que o campus interessado em 92 

submeter proposta demonstre uma boa inserção na área pretendida com a apresentação do 93 

histórico de parcerias estabelecidas pelos projetos. Os valores são bem atrativos para as 94 

empresas. Hoje os IFs que tem bastante destaque em pesquisa e inovação são os que contam 95 

com os Polos Embrapii. Disse que enviará o edital do ano de dois mil e dezessete para se ter uma 96 

base e ver se há o potencial para realizar uma candidatura. A base será essa, mas poderá ter 97 

alterações no novo edital, caso ele seja realmente lançado pela Setec. O Pró-Reitor disse que a 98 

antecipação do IFRS neste ano deve-se a ideia de que cada unidade verifique qual a sua expertise 99 

e possa, a partir daí, estruturar uma possível candidatura neste momento ou aproveitar outras 100 

oportunidades. Enfatizou que, para o Polo Embrapii, a captação de recursos dos projetos de 101 

pesquisa e inovação deverá ser da iniciativa privada exclusivamente. Abordaram-se os Assuntos 102 

Gerais. Anderson falou sobre o programa Centelha da Fapergs e outros parceiros que selecionará 103 

cinquenta boas ideias que poderão ser transformadas em um negócio em todo o estado. As ideias 104 

receberão aporte a fundo perdido de sessenta e oito mil reais para dar início ao projeto, bem 105 

como outras iniciativas, além da financeira. Um grupo da organização está percorrendo o estado 106 
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para falar sobre o programa. Caso algum campus tenha interesse em recebê-lo, deverá enviar 107 

até amanhã ao Anderson a data pretendida, para que seja possibilitado o encontro. Salientou 108 

que quem solicitar deverá estar organizado para recebê-los de modo a ter plateia interessada no 109 

tema. Disse que a iniciativa já foi realizada em Santa Catarina e teve excelentes resultados. 110 

Jaqueline Terezinha Martins Corrêa Rodrigues questionou o que seria, no fomento interno, ter 111 

bom desempenho para o estudante, se ter setenta e cinco por cento de frequência ou a 112 

aprovação do estudante em todas as disciplinas. O Pró-Reitor disse que o bom desempenho 113 

sempre dependerá do conjunto das ações, ter boa frequência e bom desempenho nas atividades 114 

que desenvolve no projeto. Também avisou que há previsão de que, na próxima semana, seja 115 

lançado o edital para distribuição das vagas para professor visitante. Solicitou que todos 116 

participem para qualificar as propostas de seus campi e  explicou resumidamente o edital. 117 

Jaqueline Morgan avisou que foi enviado um ofício circular com orientações para a elaboração 118 

de editais para seleção de estudantes nos cursos de pós-graduação do IFRS. As orientações 119 

partem de uma ação do Ministério Público, a partir de uma denúncia que foi movida após a 120 

realização de um processo seletivo, tendo em vista o máximo de transparência no processo e a 121 

disponibilização de tempo adequado para o prazo de recursos. Essa será uma das respostas do 122 

IFRS ao Ministério Público. Enfatizou a importância de todos se adequarem para que sejam 123 

evitadas situações desse tipo. Josmael falou sobre o calendário de eventos, para saber se as datas 124 

serão mantidas e facilitar a organização da Mostra de seu campus. Decidiu-se que, sempre que 125 

houver alterações nas datas dos eventos, deverá ser atualizada a planilha compartilhada para 126 

conhecimento de todos. O Pró-Reitor disse que os pontos de pauta foram vencidos, agradeceu a 127 

participação de todos e encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta minutos. Nada mais 128 

havendo a constar, eu, Lisiane Delai, encerro a presente ata que, após lida e aprovada, será 129 

assinada por todos. Bento Gonçalves, vinte e quatro de junho de dois mil e dezenove.  130 
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