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COMITÊ DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO IFRS 

 

ATA Nº 09/2020 

 

 

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte, com início às nove horas e três minutos, foi 1 

realizada a 7ª reunião extraordinária do Comitê de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Coppi) 2 

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

realizada via webconferência, convocada pelo documento Ofício Circular nº 021/2020, 4 

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

secretariada pela servidora Lisiane Delai. Participaram os seguintes servidores: Erik Schüler, 6 

substituto eventual da Chefe do Departamento de Pós-Graduação;  Marilia Bonzanini Bossle, Pró-7 

Reitora Adjunta de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; Rodrigo Perozzo Noll, Coordenador do 8 

Núcleo de Inovação Tecnológica; Marcelo Bergamin Conter, Coordenador de Pesquisa, Pós-9 

Graduação e Inovação do Campus Alvorada; Luciana Pereira Bernd, Diretora de Pesquisa, Pós-10 

Graduação e Inovação do Campus Bento Gonçalves; Cimara Valim de Melo, Coordenadora de 11 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Canoas; Kelen Berra de Mello, Coordenadora de 12 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Caxias do Sul; Adriana Troczinski Storti, 13 

Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Erechim; Felipe Martin 14 

Sampaio, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Farroupilha; Vinícius 15 

Hartmann Ferreira, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Feliz; 16 

Sandra Meinen da Cruz, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus 17 

Ibirubá; Ingrid Gonçalves Caseira, representando Marcelo Vianna, Coordenador de Pesquisa, Pós-18 

Graduação e Inovação do Campus Osório; Marcelo Mallet Siqueira Campos, Diretor de Pesquisa, 19 

Pós-Graduação e Inovação do Campus Porto Alegre; Tadeu Luis Tiecher, Coordenador de 20 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Restinga;  Cleiton Pons Ferreira, Diretor de 21 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Rio Grande; Cícero Venâncio Nunes Junior, 22 

Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Rolante; Maria Tereza Bolson 23 

Soster, Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Sertão; Ricardo Luis dos 24 

Santos, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Vacaria; Paulo Ricardo 25 

Cechelero Villa, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Veranópolis; 26 

Luiza Venzke Bortoli Foschiera, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do 27 

Campus Viamão. O Pró-Reitor saudou a todos e releu a pauta da reunião com os acréscimos 28 

advindos do Coppi. Iniciou-se pelo Regulamento do 5º Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino do 29 

IFRS. O Pró-Reitor perguntou se havia alguma colocação inicial antes de iniciar a revisão pontual 30 

do documento. Marcelo B. Conter perguntou se o vídeo de apresentação poderá ser realizado 31 

em grupo. O Pró-Reitor respondeu que é possível, mas somente o primeiro autor receberá a 32 
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certificação de apresentação do trabalho. Os coautores constarão apenas nos Anais do evento, 33 

desde que inseridos no Portal de Eventos do IFRS. Marcelo M. S. Campos perguntou como será a 34 

discussão das apresentações, se os estudantes deverão estar on-line também, pois entende-se 35 

que o vídeo submetido será reproduzido na sessão. O Pró-Reitor esclareceu que a exigência da 36 

submissão do vídeo é para evitar contratempos com as conexões, que é algo bem comum. O 37 

formato de apresentação e banca será apenas para CNPq e Fapergs. Para os demais, serão 38 

rodados os vídeos e a mediação/o debate será no final da sessão. Informou que está sendo 39 

contratada uma empresa que oferecerá a plataforma interativa para realização do evento. Kelen 40 

lembrou da necessidade de inserir a declaração dos direitos autorais no uso de imagem e de som 41 

para que não haja contratempos. O Pró-Reitor concordou e disse que será inserido no 42 

regulamento. Marcelo B. Conter lembrou que é importante salientar a questão dos direitos 43 

autorais se forem utilizados recursos de som, como músicas e afins, na edição do vídeo, pois é 44 

diferente do uso do powerpoint. Colocou-se à disposição para auxiliar nessa questão. Adriana 45 

compartilhou o documento elaborado em seu campus, caso queira utilizar na elaboração do 46 

tutorial para o Salão. O Pró-Reitor fez a leitura do regulamento, focando os eventos voltados à 47 

pesquisa e à inovação. Destacou que, no 9º SICT, é obrigatória a apresentação dos bolsistas CNPq 48 

e Fapergs vinculados aos editais listados. De novidade, há a Mostra dos Produtos da Pós-49 

Graduação. Esclareceu que é uma demanda dos programas de pós-graduação, para dar 50 

conhecimento à comunidade acadêmica do que está sendo desenvolvido. Enfatizou que é 51 

permitido apenas uma submissão por autor para cada evento que compõe o Salão, seja ele 52 

bolsista ou voluntário. Pediu que a planilha compartilhada seja mantida atualizada para fins de 53 

conferência na homologação dos trabalhos. Enfatizou que os resumos deverão ter entre 54 

duzentas e cinquenta e quatrocentas palavras. Como o sistema não bloqueia o número mínimo, 55 

é preciso atentar a isso. Debateu-se a questão do número mínimo de palavras. Manteve-se 56 

duzentas e cinquenta palavras. O Pró-Reitor enfatizou que, nos trabalhos vinculados aos projetos 57 

CNPq e Fapergs e Seminário de Pós-Graduação, deverão ser apresentados os resultados parciais 58 

e/ou finais. Enfatizou que deverá ser observado o tempo de duração dos vídeos e o formato que 59 

ele deverá ser submetido. Disse que o Coppi auxiliará na seleção dos vídeos de seus campi, 60 

observando a duração estipulada no regulamento e o que está sendo utilizado no vídeo. 61 

Apresentou a proposta para a apresentação dos trabalhos CNPq e Fapergs, sendo o tempo 62 

máximo de quinze minutos por trabalho, considerando a apresentação do vídeo e o debate. Para 63 

os demais trabalhos, será em torno de trinta ou quarenta minutos de apresentação e um tempo 64 

definido de discussão, até totalizar uma hora. A proposta foi considerada adequada. O Pró-Reitor 65 

lembrou o fluxo: primeiro submete o trabalho e, no final, inscrevem-se no evento os estudantes 66 

que tiverem seus trabalhos selecionados para apresentação e seus orientadores. Com relação 67 

aos prazos estipulados, decidiu-se manter a proposta do Coen de que a submissão dos resumos 68 

e dos vídeos deverá ser feita no mesmo prazo. O Pró-Reitor esclareceu que serão avaliados 69 
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previamente os resumos e não os vídeos. Marcelo M. S. Campos questionou o limite de 70 

quatrocentos trabalhos selecionados, considerando como era presencialmente. O Pró-Reitor 71 

disse que é aproximado o número do evento anterior, pois foram consideradas as desistências 72 

na execução de projetos em virtude da pandemia. Marilia informou que ainda estão em fase de 73 

finalização as normas para submissão dos trabalhos completos para o Seminário de Pós-74 

Graduação, mas será bem próximo do que foi no ano passado e será anexado ao regulamento. 75 

Adriana questionou o formato do Seminário de Internacionalização, se resumo ou trabalho 76 

completo. O Pró-Reitor esclareceu que a Pró-Reitoria de Extensão cuida desse evento e optou 77 

por resumo. Finalizou-se a primeira pauta. Abordou-se o II Seminário Institucional de Avaliação 78 

e Planejamento Estratégico da Pós-Graduação Stricto Sensu do IFRS. Marilia apresentou a 79 

programação do evento. Relembrou a primeira edição realizada no ano anterior, no Campus 80 

Porto Alegre. Disse que é uma exigência da Capes a realização do planejamento estratégico dos 81 

programas de pós-graduação stricto sensu. Informou a importância de demonstrar nas avaliações 82 

quadrienais realizadas pela Capes que os programas tenham consolidado um sistema de 83 

autoavaliação e como está sendo organizado. Assim, a Capes faz um acompanhamento da 84 

evolução dos programas no quadriênio. Enfatizou que essa autoavaliação deve ser contínua nos 85 

programas. O Seminário foi instituído para que os programas do IFRS apresentem o que está 86 

sendo feito e para que ocorra a troca de experiência. Também para que a Pró-Reitoria saiba como 87 

atuar junto aos programas da instituição. O evento será on-line e distribuído em três dias. 88 

Apresentou a programação do evento e os palestrantes. As palestras serão transmitidas também 89 

no YouTube. As demais etapas do evento serão fechadas para os inscritos. As atividades do 90 

último dia, voltadas aos Produtos Tecnológicos e Educacionais, serão abertas, com gravação 91 

disponibilizada no YouTube. Serão enviados convites ao Coppi, aos Diretores-Gerais e aos 92 

membros dos CTAs. O Pró-Reitor disse que a programação foi pensada em conjunto com os 93 

coordenadores dos programas de pós-graduação stricto sensu, sob a coordenação da Marilia. 94 

Enfatizou que o objetivo geral do evento é qualificar os programas. Abordou-se o Ciclo de 95 

Palestras sobre Pesquisa e Inovação no IFRS. O Pró-Reitor disse que o evento foi pensado para 96 

divulgar as ações de pesquisa e inovação desenvolvidas no IFRS. Serão encontros de, no máximo, 97 

uma hora e trinta minutos de duração, divididos entre as falas dos convidados e o espaço para 98 

perguntas e debate. Apresentou a programação. Serão três lives, sem inscrição, com transmissão 99 

pelo YouTube. Solicitou ao Coppi ampla divulgação para esse momento de discussão. Erik 100 

informou que no dia nove de dezembro será realizada uma palestra em parceria com o IFSul, 101 

com Maurício Benvenutti, um grande nome da área de inovação. Pediu a todos que reservem a 102 

data e façam a divulgação do evento. A intenção é que essa palestra faça parte do 5º Salão. O 103 

Pró-Reitor disse que teremos mais Ciclos de Palestras no formato apresentado. Quem tiver tema 104 

para sugestão, poderá enviar à Proppi para organização das palestras. Marcelo M. S. Campos 105 

sugeriu os temas: desenvolvimento regional, apontando o colega Kapron, do Campus Viamão, 106 
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como palestrante, e agroecologia, mencionando um evento recente organizado por vários campi. 107 

Abordou-se o Lançamento do Portal Integra. O Pró-Reitor agradeceu a ajuda do Coppi na 108 

organização do Integra, com a inserção de informações e a divulgação da ferramenta. Rodrigo 109 

informou que hoje será o dia que a ferramenta será apresentada à comunidade com a 110 

participação de outras instituições da rede federal. Disse que, até o momento, é a única nesse 111 

formato disponível. Inclusive, a tecnologia já está sendo transferida para outras instituições. 112 

Pediu que, uns minutos antes do lançamento, seja comunicado aos contatos para que 113 

acompanhem o lançamento da ferramenta, para que todos tenham conhecimento do que está 114 

disponível para o trabalho com inovação. O Pró-Reitor enfatizou que a ferramenta é muito 115 

importante e facilitará o trabalho de gestão e de interação com a comunidade e parabenizou os 116 

envolvidos no seu desenvolvimento. Abordou-se a Instrução Normativa sobre atribuições e 117 

composição da CAGPPI. O Pró-Reitor disse que era uma necessidade rever a IN frente à 118 

publicação dos regimentos dos campi. Erik conduziu a revisão da IN, abordando os comentários 119 

que foram feitos no documento. Explicou que a proposta foi a de unir duas INs, a que tratava das 120 

atribuições e a que tratava da composição da CAGPPI. Com a publicação, elas serão revogadas. 121 

O primeiro comentário foi feito ao parágrafo único do artigo primeiro, questionando se há a 122 

necessidade de registrar que todos os campi criem a CAGPPI, uma vez que ela já existe. Erik 123 

explicou que o texto foi extraído do regimento dos campi. Decidiu-se acrescentar manter a 124 

CAGPPI, conforme regimento complementar dos campi. Questionou-se a ação descrita no artigo 125 

quinto, o qual determina que os projetos aprovados pela CAGPPI deverão passar pela aprovação 126 

do DAP. O artigo gerou debate. Decidiu-se retirar o artigo da IN. No artigo sexto, que trata das 127 

atribuições da CAGPPI, sugeriu-se acrescentar a responsabilidade da CAGPPI de analisar as 128 

atividades e o andamento dos grupos de pesquisa, fazendo um link entre esta IN e a que está 129 

sendo discutida para os grupos de pesquisa. Foi aceito por todos. Também, no inciso I, 130 

acrescentou-se a responsabilidade da CAGPPI de consultar outros setores sempre que 131 

necessário. No artigo seguinte, foi cogitado acrescentar como atribuição do presidente da 132 

CAGPPI encaminhar à Proppi informações sobre os grupos de pesquisa. Foi criado um inciso para 133 

contemplar a proposta. No artigo sétimo, sugeriu-se incluir a possibilidade de realizar reuniões 134 

de forma remota. Todas as reuniões deverão ser convocadas com quarenta e oito horas de 135 

antecedência. Foi aprovado. No artigo quatorze, discutiu-se se o secretário da CAGPPI poderá ser 136 

um servidor que não seja membro da comissão. Decidiu-se que o secretário poderá ser membro 137 

ou não da CAGPPI. Finalizou-se a revisão da IN. Abordou-se a Escolha de novo membro para o 138 

Colegiado do CEP. O Pró-Reitor relembrou que a indicação do novo membro do CEP deverá 139 

passar pelo Coppi. Foram apresentados os nomes de Leila de Almeida Castillo, do Campus 140 

Canoas, e Shana Paula Segala Miotto, do Campus Bento Gonçalves. Após a enquete, foi indicada 141 

a servidora Leila de Almeida Castillo. A servidora Shana ficará de suplente para uma próxima 142 

troca. Abordou-se o Novo prazo para envio dos capítulos do livro sobre os 10 anos do fomento 143 
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interno. O Pró-Reitor disse que o prazo era para trinta de outubro, mas a postergação inviabiliza 144 

a publicação para este ano. Foi estipulado o prazo de trinta e um de dezembro, acordando que 145 

este prazo não poderá mais ser alterado. Com relação ao ponto de pauta Orientações para 146 

prestação de contas de AIPCT virtual e prestação de contas do Auxílio Digital para bolsistas, o 147 

Pró-Reitor explicou que será feito via ofício circular e encaminhado a todos. A pauta não foi 148 

vencida. Assim, será realizada nova reunião extraordinária no dia quatro de novembro, às nove 149 

horas da manhã, para finalizar os pontos propostos e incluir novas pautas. Em seguida, agradeceu 150 

a participação de todos e encerrou a reunião às doze horas. Nada mais havendo a constar, eu, 151 

Lisiane Delai, encerro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. Bento 152 

Gonçalves, vinte de outubro de dois mil e vinte. 153 
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