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ATA Nº 05/2019  

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, com início às treze horas e doze 1 

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

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

realizada via webconferência, convocada pelo documento Convocação nº 04/2019, coordenada 4 

por Eduardo Girotto, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFRS, e secretariada 5 

pelo servidor Jair Roberto Gallina. Participaram os seguintes servidores: Jaqueline Morgan, Chefe 6 

do Departamento de Pós-Graduação; Rodrigo Perozzo Noll, Coordenador do Núcleo de Inovação 7 

Tecnológica; Daniel Bassan Petry, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do 8 

Campus Alvorada; Odila Bondam Carlotto, substituindo o Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e 9 

Inovação do Campus Bento Gonçalves, Leonardo Cury; Jaqueline Terezinha Martins Corrêa 10 

Rodrigues, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Canoas; Adriana 11 

Troczinski Storti, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Erechim; 12 

Alessandra Smaniotto, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Feliz; 13 

Marcelo Vianna, substituindo a Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do 14 

Campus Osório, Flávia dos Santos Twardowski Pinto; Alexsandro Cristóvão Bonatto, Coordenador 15 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Restinga; Cláudia Dias Zettermann, 16 

Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Rolante; Rogério Ricalde 17 

Torres, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Vacaria; Sílvia Regina 18 

Grando, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Viamão; Rafael 19 

Correa, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Farroupilha; Cleiton 20 

Pons Ferreira, Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Rio Grande; Sandra 21 

Meinen da Cruz, substituindo o Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus 22 

Ibirubá, Juliano Dalcin Martins, Adriano Braga Barreto, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação 23 

e Inovação do Campus Caxias do Sul e Evandro Manara Miletto, Diretor de Pesquisa, Pós-24 

Graduação e Inovação do Campus Porto Alegre. O Pró-Reitor saudou a todos e colocou os pontos 25 

da pauta da reunião: 1) portfólio do IFRS e parcerias IFRS; 2) Salão Pesquisa, Extensão e Ensino 26 

do IFRS; 3) Fomento Interno e Externo; 4) Assuntos gerais. Também será feito um relato pela  27 

Adriana Troczinski Storti, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus 28 

Erechim, sobre a revisão do GT que trata do projeto CESITI/Educação 4.0. Foi então passada a 29 

palavra à professora Flávia. Ela disse que o GT se reuniu, levou todas as demandas do COEN, do 30 

COPPI e do COEX, mais as demandas dos sindicatos e da CPPD e com base no que o COPPI sugeriu, 31 

propôs, como também as propostas do COEN e COEX, um documento baseado no que estava em 32 
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acordo com a resolução ou resoluções que já existiam e a Portaria do MEC. A partir disso, algumas 33 

coisas foram aceitas e outras não. Na próxima sexta-feira, 06/09/2019, será feita a revisão de 34 

tudo que foi proposto, coletado e produzido. No final de setembro ou início de outubro deverá 35 

ser entregue o documento para ser votado. Dando sequência, o próximo assunto foi o Portfólio 36 

IFRS e parcerias IFRS. Na última semana, durante o II Fórum de Educação Profissional e 37 

Tecnológica, houve o lançamento do Portfólio do IFRS. Este Portfólio foi já havia sido apresentado 38 

na reunião do COPPI no mês de março. O Pró-reitor passou a palavra ao Rodrigo Noll, 39 

coordenador no NIT, para fazer, primeiramente, sua apresentação pessoal, suas atividades no 40 

NIT, vinculadas à PROPPI, e posterior apresentação do Portfólio. Começou historiando a criação 41 

do mesmo desde a visita aos campi, coleta de informações e sugestões. O Portfólio auxiliará a 42 

médio e a longo prazo o como o IFRS irá tratar a Inovação. A intenção do Portfólio é a de ser um 43 

ponto de entrada, uma vitrine para a comunidade de itens, de produções ou pessoas que possam 44 

contribuir em níveis de pesquisa e de extensão, através de um caminho diferente do que estamos 45 

acostumados a fazer. Com o Portfólio, pode-se alavancar esta possibilidade de alguém que não 46 

conhecemos descobrir dentro do IFRS outro alguém que possa contribuir para resolver um 47 

problema real, seja um pai de aluno ou uma instituição social um comércio local que possa 48 

melhorar logística. É uma forma de que o IFRS possa ser melhor conhecido fora do próprio IFRS. 49 

E parcerias também é uma ferramenta que nos ajuda a entender as demandas do parceiro 50 

externo e mapear isso em um único lugar. Hoje mapeamos estas demandas em nossos e-mails, 51 

em nossos contatos pessoais, mas não institucionalmente. Essa ferramenta de parceria tem 52 

como objetivo gerenciar o todo dos relacionamentos do Instituto. Esta ferramenta já está 53 

implantada e desenvolvida. Outro Institutos já estão interessados nesta ferramenta para seus 54 

relacionamentos e demandas.  A pedido do Pró-reitor, Eduardo Girotto, Rodrigo Noll, 55 

coordenador do NIT passou a fazer a apresentação da ferramenta parcerias. Após a 56 

apresentação, foi aberto para dúvidas e esclarecimentos. Como as ferramentas Portfólio e 57 

Parcerias estão em constante atualização, foi solicitado pelo Pró-Reitor e pelo Rodrigo Noll, aos 58 

participantes da reunião, que sejam utilizadas, que seja motivado nos campi a sua utilização e 59 

que sejam dadas contínuas sugestões e contribuições. Em seguida, o Pró-Reitor colocou como 60 

ponto de discussão o Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino do IFRS.  O Salão, como evento, está 61 

mantido. Previsão de datas, 28, 29 e 30 de novembro do corrente ano, tendo como local o 62 

Campus Bento. Como o evento será realizado, este ano, um pouco mais tarde, as inscrições 63 

também serão feitas um pouco mais tarde para não coincidir com as inscrições das Mostras dos 64 

campi.  Repetindo, o Salão, como evento, está mantido a não ser que, chegando o mês de 65 

novembro não haja mais recursos federais, diante da situação de contingenciamento. Nesse 66 

caso, se não houver outra alternativa, o mesmo será cancelado. O formato será semelhante aos 67 

anos anteriores, com os eventos muito semelhantes aos anos anteriores. Quanto à Programação 68 

do mesmo: no dia 28/11, trabalhar-se-á com a abertura do evento, com palestras, com questões 69 
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relacionadas à arte e cultura e, se houver espaço, mais alguma coisa dos outros eventos(esta 70 

programação ainda não está pronta); nos dias 29 e 30/11, várias eventos acontecendo de forma 71 

concomitante e nossos trabalhos do SICT, do SEMEX, do  SEMEPT e do Seminário de Pós-72 

Graduação. Quanto ao transporte, serão custeados com recursos da Reitoria. Como sempre, será 73 

feita a transferência de recursos aos campi para fazer a contratação do mesmo. Toda parte da 74 

alimentação, coffees, almoços e jantas acontecerão no Campus Bento. Quanto à hospedagem, 75 

como nos anos anteriores, será lançada uma chamada. A Jaqueline Morgam colocou que este 76 

ano será invertido o fluxo. Primeiramente será submetido o trabalho e, se o trabalho for 77 

aprovado, será realizada a inscrição no evento. A ideia é melhorar o processo de inscrição, sem 78 

ter que posteriormente excluir trabalhos não aprovados. Todas as informações do fluxo estarão 79 

no regulamento do evento. Previsão de regulamento, dia 09/09. Sobre os valores da 80 

hospedagem, está sendo feito um levantamento na rede hoteleira da cidade (Bento Gonçalves). 81 

Provavelmente será repassado o mesmo valor de cem reais, à diária, como no ano anterior. A 82 

seguir, foi feita a apresentação do professor Gregório Grisa que assumirá o Setor de Publicações 83 

científicas, substituindo a Professora Glenda Caceres que deixou o setor e também o IFRS para 84 

assumir nomeação na UFPR. O próprio professor Gregório, aproveitou o momento, para fazer a 85 

apresentação do funcionamento do setor de publicações. O ponto seguinte versou sobre o 86 

Fomento Interno e externo. Sobre o fomento externo, especificamente, as bolsas FAPERGS e 87 

CNPq. As Bolsas FAPERGS foram implantadas e feita a indicação. No total, hoje são 45 bolsas 88 

FAPERGS. Sobre as Bolsas CNPq, houve uma pequena surpresa nos últimos dias. A mídia noticiou 89 

a possível redução nos próximos meses. A indicação foi feita no dia 02/08. No total das 70 bolsas, 90 

4 ou 5 não se conseguiu fazer a indicação inicial, por causa da autorização do Lattes. Como o 91 

bolsista não conseguia fazer a atualização do Lattes, a PROPPI não conseguia fazer a atualização 92 

desses bolsistas. Em consequência disso, no dia 14 e verificado no dia 15/08, essas bolsas haviam 93 

desaparecido do sistema. Com o comunicado do CNPq, as nove bolsas que ainda existiam como 94 

possibilidade, não podiam mais ser efetivadas. No momento, não se sabe se, em algum 95 

momento, poderão ser efetivas e se as efetivadas receberão pagamento a partir do mês de 96 

setembro. Essa é uma preocupação do IFRS e de toda a Ciência brasileira, pois todos estão sendo 97 

afetados. Vários contatos foram feitos com o CNPq, sem a obtenção de resposta. Eles também 98 

não sabem o que irá acontecer. Todos os coordenadores das bolsas CNPq do IFRS foram 99 

comunicados sobre a situação. Sobre as bolsas do Fomento Interno, Ensino, Pesquisa e Extensão 100 

estão mantidas até quando a Instituição, IFRS, tiver condições de manter esses pagamentos, 101 

dentro do orçamento da Instituição. Caso houver problemas no orçamento, a tendência é a de 102 

que estas também sejam suspensas. Caso a situação se reverta e ocorra, por parte do MEC, o 103 

desbloqueio do orçamento, temos que ser rápidos, a execução ser muito rápida. É importante 104 

estar preparados. Este é o cenário atual do Fomento Interno e Externo. Sobre a possibilidade de 105 

alteração de prazo para a prestação de contas, dificilmente o mesmo haverá. O Pró-Reitor, 106 
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Eduardo Girotto, foi respondendo vários questionamentos e preocupações dos participantes da 107 

reunião sobre este tema do Fomento Interno e Externo. Um dos pontos principais foi a 108 

necessidade de atualização das informações dos pesquisadores no SIGPROJ. Mesmo havendo 109 

uma outra forma de acompanhamento, todas as informações deverão ser cadastradas no 110 

SIGPROJ. Todos os problemas que forem encontrados no sistema SIGPROJ, que os mesmos sejam 111 

relatados à PROPPI. Como próximo ponto de pauta, a professora Adriana foi convidada a 112 

explanar/comentar sobre o Projeto GESITI/ Educação 4.0.  Como a  professora  Adriana estava 113 

com dificuldade de transmissão de áudio, o Pró-Reitor iniciou colocando sua visão sobre o 114 

Projeto. Disse que o mesmo é uma iniciativa de um órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia e 115 

Agricultura. Na página do GESITI/Educação 4.0 há muitos erros de formatação, de digitação e de 116 

português. Isso está criando dificuldades de compreensão. A sugestão do Pró-Reitor é de terem 117 

cuidado com este projeto até que façam as devidas correções e formatações da página. Entrando 118 

em assuntos gerais, o Pró-Reitor coloca uma demanda: a necessidade de reformulação do 119 

Fomento Interno e possível formação de um GT para isso. A sugestão é ter dois representantes 120 

do COPPI com os representantes da Reitoria par fazer um estudo de reformulação do Fomento 121 

Interno. Dois nomes se colocaram à disposição para representar o COPPI: Rafael Correa e Sandra. 122 

Todos os participantes da reunião concordaram com os dois nomes. Eduardo Girotto deixou claro 123 

que este grupo, em formação, iniciará um estudo que será levado aos demais representantes do 124 

COPPI. Espera que até o final deste ano, iniciem as discussões sobre o estudo nas reuniões do 125 

COPPI. Em seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e 126 

quarenta e oito minutos. Nada mais havendo a constar, eu, Jair Roberto Gallina, encerro a 127 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. Bento Gonçalves, vinte e sete 128 

de agosto de dois mil e dezenove.  129 
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