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Comitê de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFRS

ATA Nº 07/2019

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, com início às treze horas e trinta 
minutos, foi realizada a reunião do Comitê de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (Coppi) do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), na sala Áudios 3 
do Campus Bento Gonçalves, localizada na Avenida Osvaldo Aranha, 540, Bairro Juventude – 
Bento Gonçalves. A sessão foi convocada pelo documento Convocação nº 071/2019 e 
coordenada por Eduardo Girotto, Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFRS e 
secretariada pelo servidor Jair Roberto Gallina. Estiveram presentes os seguintes servidores:  Os 
Diretores/Coordenadores de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação Sandro Ouriques Cardoso do 
Campus Alvorada; Odila Bondam Carlotto e Leonardo Cury da Silva do Campus Bento Gonçalves; 
Jaqueline Terezinha Martins Correa Rodrigues do Campus Canoas; Adriano Braga Barreto do 
Campus Caxias do Sul;  Adriana Troczinski Storti do Campus Erechim;  Rafael Corrêa do Campus 
Farroupilha; Eduardo Echevenguá Barcellos do Campus Feliz; Sandra Meinen da Cruz do Campus 
ibirubá; Marcelo Vianna representando Flávia dos Santos Twardowski Pinto do Campus Osório; 
 Evandro Manara Miletto do Campus Porto Alegre; Félix Nicolai Delling do Campus Restinga; 
Cleiton  Pons Ferreira do Campus Rio Grande; Josmael Corso do Campus Rolante; Diego Antonio 
Lusa do campus Sertão; Rogério Ricalde Torres do campus Vacaria; Patrícia Peter dos Santos 
Zachia Alan do Campus Veranópolis;  Luiza Venzke Bortoli Foschiera do Campus Viamão; 
Anderson Ricardo Yanzer Cabral, Chefe de Departamento de Fomento à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Tecnológico do IFRS; Jaqueline Morgan, Chefe do Departamento de Pós-
graduação do IFRS, Rodrigo Noll, Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica, Gregório 
Grisa, Coordenador das publicações Científicas, Rodrigo Zanatta e Jair Roberto Gallina. O Pró-
reitor, Eduardo Girotto, saudou os presentes e desejou boas-vindas aos novos integrantes do 
Coppi, sugerindo que cada um se apresente aos demais componentes. Passou-se aos pontos de 
pauta, e, não foi sugerido novos pontos para a mesma. É importante salientar que tudo que 
estiver colocado nesta ata e puder ser questionado, existem as gravações de todos os turnos da 
reunião que poderão ajudar a dirimir estas possíveis dúvidas, incorreções ou questionamentos. 
1) Apresentação do processo de avaliação do Comitê Externo CNPq; Eduardo Girotto foi 
colocando que o Comitê Externo de avaliação é a Comissão responsável de fazer a avaliação dos 
Editais do CNPq e Fapergs. Processo que ocorreu no mês de junho de dois mil e dezenove. Os 
avaliadores deste ano foram: professor Leonardo Gil Barcellos da UPF, professora Rosélia 
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Spanevello da UfPEL e professora Mara da Universidade de Caxias do Sul. Os mesmos 
acompanharam o processo todo, fizeram a avaliação dos Editais e o relatório do processo. O que 
vamos apresentar a vocês são as observações que eles fizeram em relação aos editais de 
fomento interno.

Jaqueline Morgan apresentou o panorama da Pesquisa e Inovação no IFRS que foi organizado 
pela Pró-reitora adjunta de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, professora Marília Boosle 
Bonzanini. Jaqueline Morgan colocou aos participantes que serão disponibilizados a todos os 
dados da apresentação.  Várias foram as falas e reflexões/colaborações dos participantes. 
Girotto afirmou que não existe nenhum Instituto Federal que tenha esta quantidade de fomento. 
2) Revisão e aprovação das minutas dos Editais de Fomento Interno; Foram analisadas as 
minutas do Fomento Interno, para o Edita 2020/2021, observando-se os comentários feitos pelos 
representantes dos departamentos de pesquisa de cada campus. A discussão maior foi sobre o 
período de bolsas, oito ou dez meses de duração. Começar em março e terminar em dezembro. 
No final das discussões foi encaminhada a decisão aos participantes. Num primeiro momento, 
houve um certo consenso de que o processo levasse de oito ou dez meses e que cada Campus, 
com seus Comitês locais é que deveria definir. Porém, por fim, preferiu-se votar as diferentes 
opções: a) dez meses recebeu 3 votos; b) oito ou dez meses recebeu 7 votos; 3) oito a dez meses 
recebeu 5 votos. Foram vistas as possíveis datas do início dos editais, que na próxima reunião 
serão confirmadas, os prazos e todo o processo dos projetos. Prazo de envio do Relatório Final, 
em princípio, ficou para 22/02/2021 para os de dez meses e 21/12/2020 para os de oito meses.  
Prosseguiram as discussões sobre a minuta dos editais de fomento interno. Anderson Yanzer 
procurou esclarecer a diferença entre carta de parcerias e carta de apoio. Disse ele:  quando for 
aplicado em uma comunidade(é colaboração), isto não é acordo de parceria. Decisões da 
pontuação de parcerias. Se for interna 5 pontos e se for externa 10 pontos. Nós estamos 
decidindo o Edital. FOI REVISADA TODA A MINUTA DO EDITAL. O MESMO FOI ENCAMINHADO A 
TODOS, APÓS TOMADAS AS DECISÕES. Pela nossa normativa toda parceria envolve CNPJ. A 
parceria sem formalização não existe, precisa ter um registro. 3) Apresentação da nova 
funcionalidade do portfólio: avaliação do Lattes; Rodrigo Noll fez a apresentação do Portfolio e 
sua funcionalidade e como o mesmo absorve/extrai/faz a exportação para uma planilha os dados 
na avaliação do Lattes e faz a pontuação. Também foi colocando que a nova funcionalidade do 
Portfólio IFRS permite a extração automática de 49 métricas quantitativas do currículo lattes, 
integrados ao Qualis, dos servidores candidatos a bolsas de editais. Com isso, a conferência e 
avaliação que até então era feita de forma manual pelas CAGPPIs passa a ser semi-automatizada, 
dando eficiência e transparência ao processo. Foi apresentado o uso da nova funcionalidade e 
uma proposta de planilha para consolidar os resultados. 4) Apresentação da nova IN de 
Parcerias; Anderson Yanzer fez a seguinte colocação sobre a IN de Parcerias. A IN de Parcerias foi 
publicada em setembro de dois mil e dezenove. A principal mudança para esta IN que foi 
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publicada é que, agora, os diretores gerais poderão assinar os acordos de parcerias que não 
tiverem repasses financeiros, que for um acordo que envolva somente seu Campus e não 
tiverem mais repasses financeiros. Isto significa que não precisa mais a assinatura do Reitor, nem 
o parecer dos pró-reitores. Os acordos somente irão para a Reitoria para um parecer do Albert 
Caravaca, Procurador Federal. Com o tempo, o Albert irá fazer um parecer referencial e, 
dependendo da situação, o acordo não precisará ir até a reitoria. Então, um Acordo de Parceria 
que for de um Campus específico e que não tiver repasse finceiro, vai ser todo ele resolvido no 
Campus com a assinatura do Diretor Geral. Esta é a principal mudança da IN de Parcerias 
publicada em setembro de dois mil e dezenove.  5) Apresentação do Sistema Parcerias do IFRS; 
Rodrigo Noll colocou o funcionamento das mesmas: que as parcerias do IFRS é um sistema 
institucional para gestão dos canais de comunicação entre o Instituto Federal do Rio Grande do 
Sul (IFRS) e o arranjo produtivo local, nacional e internacional. Seu objetivo é melhorar o 
relacionamento com instituições públicas e privadas, desde a geração e gestão de leads e sua 
conversão em parceiros, bem como mapear oportunidades e parcerias para maximizar os 
resultados obtidos por estes relacionamentos. O sistema foi apresentado para os participantes 
integrado as ações do Escritório de Projetos, visando dar visibilidade institucional das ações 
realizadas em parcerias com a comunidade, permitindo a gestão estratégica desses 
relacionamentos. Com estas colocações, Eduardo Girotto encerrou os trabalhos deste primeiro 
dia, às dezoito horas e quarenta minutos, convidando a todos para se fazerem presentes na 
manhã do dia seguinte, doze de novembro, às oito horas e trinta minutos. No dia doze de 
novembro de dois mil e dezenove, a reunião teve seu prosseguimento com início às oito horas e 
trinta minutos com uma breve introdução e motivação do Pró-reitor Eduardo Girotto. Passamos, 
a seguir, a 6) Apresentação da Ferramenta Wiki Proppi; Rodrigo Zanatta fez uma colocação 
sobre a ferramenta de pesquisa Wiki, produto desenvolvido durante seu mestrado profissional 
tecnológico. A proposta da construção da Wiki Proppi como Produto Educacional surge com a 
necessidade de implementar melhorias no tratamento das informações e conhecimentos de 
domínio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFRS (Proppi) e seus 
respectivos setores, distribuídos nos dezessete campi que compõem a instituição. Atualmente, 
cinquenta servidores estão alocados nestes setores. É relevante mencionar que essa necessidade 
de implementar práticas de Gestão do Conhecimento desponta a partir da demanda de gestores 
desses departamentos. Trabalhar com gestão do conhecimento. Diante da rotatividade de 
pessoas, na PROPPI, perde-se o conhecimento, e a ferramenta já auxilia a guardar/reter este 
conhecimento. Isto auxilia os novos técnicos e chefias que vão chegando a melhor se situarem. 
Organizadas as dúvidas constantes, as respostas podem ser dadas mais imediatamente. Esta 
ferramenta será alimentada constantemente. A cada situação nova de Editais, bolsistas, 
pesquisadores, as dúvidas serão resolvidas e a ferramenta realimentada. É uma ferramenta que 
ajudam a quem chega para obter as diferentes informações/conhecimento para sanar as 
dúvidas, na área da pesquisa, de quem entra em contato. Por exemplo, dá uma noção do que é 
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um Edital, dúvidas sobre os editais. Todas as informações foram validadas pelo Pró-reitor, 
Eduardo Girotto, e pela Pró-reitora adjunta, Marília Bossle Bonzanini. No final da apresentação, 
surgiram algumas reflexões e colaborações dos participantes para melhor alimentar a 
ferramenta. Uma sugestão é a de aproveitar a ferramenta para filtrar as dúvidas, que aparecem 
no e-mail, do Comitê de Ética em Pesquisa. Dando prosseguimento à reunião foi feita a 
7)Apresentação dos documentos e fluxos da Pós-Graduação; Eduardo Girotto colocou 
primeiramente, que no dia vinte e dois de outubro foram aprovadas as novas resoluções da pós-
graduação. Durante um ano todo passou por um processo exaustivo e detalhado, de revisão, 
tanto os de Lato quanto os de Stricto Sensu. Jaqueline Morgam historiou a organização, o grupo 
que participou na organização e colocou os diferentes cursos de stricto Sensu que são oferecidos 
no IFRS, onde funcionam, número de vagas e quais são estes cursos. Temos como exemplo: 
ProfEPT, no Campus Porto Alegre, ProfNIT, também no Campus Porto Alegre, um mestrado 
intercampi, Tecnologia e Engenharia de Materiais(Farroupilha, Caxias do Sul e Feliz). Apresentou 
os cursos de Latu Sensu oferecidos em diferentes Campus. Todos os dados da apresentação, 
foram disponibilizados aos participantes. As resoluções 104, 105 106/2019 foram aprovadas pelo 
CONSELHO SUPERIOR do IFRS CONSUP, em sua quinta reunião ordinária no dia 22 de outubro de 
2019. O processo de aprovação normalmente acontecem da seguinte forma: primeiro os cursos 
vão para a aprovação pela CAPES, após, retornam e são encaminhados para aprovação do 
CONSUP.  Jaqueline apresenta os Passos para Submissão de Propostas de Cursos; o Check list dos 
documentos de especialização; Fluxo dos mestrados; mestrados - formas associativas(em rede); 
Fluxo mestrado – formas associativas; Documentos mestrado – formas associativas; Fluxo 
mestrados já existentes; 8) colocações sobre o Seminário Institucional de Avaliação e 
Planejamento Estratégico da Pós-Graduação Stricto Sensu do IFRS; Eduardo Girotto e Jaqueline 
Morgan enfatizaram de que todos serão convidados para o Evento – Seminário Institucional de 
Avaliação e Planejamento Estratégico da Pós- Gradução Stricto Sensu que aconterá no Campus 
Porto Alegre no dia 02/12(dois de dezembro do corrente ano). Com estas colocações, houve uma 
pausa da reunião às doze horas e trinta e cinco minutos para o almoço. A reunião prosseguiu na 
tarde do dia doze de novembro de dois mil e dezenove com o assunto n° 9) o 4º Salão de 
Pesquisa, Extensão e Ensino do IFRS; o Pró-reitor, Eduardo Girotto com o auxílio de alguns 
integrantes da PROPPI, Jaqueline Morgan, Rodrigo Zanatta, Anderson Yanzer e Rodrigo Noll, 
passou, em linha gerais a programação dos três dias do evento e algumas demandas necessárias. 
O mesmo acontecerá nos dias 28, 29 e 30/11/2019. Colocou como aconteceu a enquete da 
Mostra de Protótipos Automotivos. Durante as colocações, Girotto fazia um paralelo sobre as 
edições anteriores do Salão de Eventos. Neste ano não haverá pasta e bloco de anotações para 
os participantes. Todos receberão um crachá, com os tickts de alimentação grampeados no 
mesmo e camiseta com os dizeres do evento. O detalhamento de todas as apresentações será 
enviado na próxima semana, como também, toda programação finalizada. Todos os membros do 
COPPI serão convidados para serem avaliadores e/ou coordenadores de secção. O aluno 
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apresentador necessariamente deverá estar presente. O professor orientador, se não puder se 
fazer presente, poderá ser substituído por outro professor já presente/inscrito para o evento. 
Durantes as discussões e reflexões chegou-se a conclusão de que devem, os professores e 
coordenadores, ser orientados a acompanhar adequadamente seus alunos em todos os 
momentos do evento. Não é este o melhor momento de passear, conhecer os locais turísticos de 
Bento Gonçalves e região. Cada participante do COPPI deverá negociar em seu Campus para se 
fazer presente no Evento. Eduardo Girotto, com toda ênfase, disse que é importante a presença 
de todos. A partir do dia dezenove ou vinte de novembro de dois mil e dezenove a PROPPI 
concluirá e enviará a Programação. Os recursos, como costuma-se fazer nas edições anteriores 
do evento, são encaminhados para o Campus ou para todos os Campi. Sendo assim, todas as 
contratações deverão ser feitas diretamente pelos Campi(transporte e outros). 10) Andamento 
do Fomento Interno; Eduardo Girotto iniciou a colocação perguntando questionando os 
participantes, coordenadores de cada Campus, se ainda estão aguardando os cartões de 
empenho. Também questionou o como estão as compras de material, se já o fizeram, se estão 
sendo feitas. Prosseguindo, tratou-se das datas para fazer as alterações/adequações do Edital 
Complementar; ficou decidido o dia dez de dezembro(10/12) para a entrega do relatório final. 
Girotto orientou a todos para que se procure trabalhar com os pesquisadores para que utilizem 
todos os recursos do fomento repassado. Desde que fique dentro do valor previsto.  11) 
Discussão do Planejamento Estratégico de Gestão da Inovação do IFRS; Rodrigo Noll, fez a 
seguinte explanação aos participantes: a PROPPI iniciou em novembro de 2018 uma iniciativa 
para elaboração de um Planejamento Estratégico de Gestão da Inovação do IFRS. O objetivo 
deste planejamento é estabelecer uma visão estratégica que direcionará algumas ações de 
Inovação nos próximos 3 anos. Foram executadas ações de diagnóstico e prognóstico em três 
campi e apresentados os resultados para discussão. Foi proposto para os gestores de pesquisa a 
discussão em seus campi sobre o material apresentado e solicitado o retorno de sugestões e 
colaborações até 28/11. Rodrigo Noll também salientou a importância das visitas feitas aos  
diferentes Campi e a discussão sobre como a comunidade nos vê, como Instituição IFRS e como 
vemos a sociedade diante da ideia Inovação. Noll compartilhará/disponibilizará todo este 
material das conversas nos Campi. Às doze horas e quarenta e cinco minutos houve uma pausa 
para o almoço. Ás treze horas e trinta e cinco minutos, Rodrigo Noll deu continuidade à 
apresentação e mediação das discussões sobre o Planejamento Estratégico de Gestão da 
Inovação do IFRS. Temos que decidir quatro áreas que representem nosso Instituto Federal. A 
sugestões para chegar à decisão são as seguintes: a) Formação docente no Campo da Pesquisa; 
B) Produção sustentável; C) Gestão e Empreendedorismo; D) Indústria 4.0; e) Tecnologias; f) 
educação e formação docente;  As contribuições deverão chegar ao Noll até o final de novembro, 
no máximo até os primeiros dias de dezembro. 12) Sistema Financiar.  Josmael Corso, do 
Campus Rolante, fez uma breve colocação sobre o Sistema Financiar. Disse que é uma 
Plataforma e que a mesma, divulga os agentes financiadores nacionais e internacionais, que 
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apoiam projetos de P,D&I no Brasil. Motivou a todos a acessar o site financiar.org.br. 12) Revisão 
e aprovação das minutas de fluxo contínuo; Eduardo Girotto foi colocando os três tipos de 
editais: a) Editais para apoio a servidores – apresentação de trabalhos de cunho científico; b) 
Editais de apresentação de trabalhos feito por estudantes de cursos Técnicos e Superiores; c) 
Editais de apresentação de trabalhos feitos por estudantes de pós-graduação, Lato Senso. O 
orçamento para 2020, próximo ano, será, provavelmente, igual a este ano de 2019. O três blocos 
de Editais estão divididos para contemplar os eventos de início de ano e depois os demais 
durante o ano. Uma pergunta importante foi feita por mais de um participante: podemos lançar 
os Editais e depois ver se haverá recursos para implementar os mesmos? Importante é saber que 
se não lançarmos os Editais, não teremos como classificar trabalhos/projetos  e, se chegarem os 
recursos, a quem pagar. Várias considerações foram feitas em torno da questão. Decidiu-se 
lançar sim os Editais e depois ver o que acontecerá. Melhor correr o risco e sofrer críticas de 
quem submeteu seu trabalho, se não chegarem os recursos, do que não lançá-los. Mesmo que os 
recursos cheguem no final do ano. ASSUNTOS GERAIS: a) tentou-se retomar alguns pontos sobre 
a organização do 4º Salão e a participação dos alunos. Eduardo Girotto voltou a colocar que toda 
programação está sendo finalizada e será encaminhada aos coordenadores do COPPI e demais 
participantes e colaboradores do evento. B) Eduardo Girotto agradeceu a presença e 
colaboração de todos desejando um bom final de ano, encerrando a reunião às 15h40min.Nada 
mais havendo a constar, eu, Jair Roberto Gallina, encerro a presente ata que, após lida e 
aprovada, será assinada por todos. 


