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Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, com início às quatorze horas e oito 1 

minutos, foi realizada a primeira reunião ordinária do Comitê de Pesquisa, Pós-Graduação e 2 

Inovação (Coppi) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 3 

(IFRS). A reunião foi realizada via webconferência, convocada pelo documento Ofício Circular nº 4 

01/2021, coordenada por Eduardo Girotto, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do 5 

IFRS, e secretariada pela servidora Aline Terra Silveira. Participaram os seguintes servidores: 6 

Jaqueline Morgan, Chefe do Departamento de Pós-Graduação; Rodrigo Perozzo Noll, 7 

coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologia; Erik Schüler, Conselheiro do Núcelo de 8 

Inovação Tecnológica; Marilia Bonzanini Bossle, Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa, Pós-Graduação 9 

e Inovação; Anderson Ricardo Yanzer Cabral, Chefe do Departamento de Pesquisa e Inovação; 10 

Marcelo Bergamin Conter, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus 11 

Alvorada; Luciana Pereira Bernd, Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus 12 

Bento Gonçalves; Cimara Valim de Melo, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 13 

do Campus Canoas; Kelen Berra de Mello, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 14 

do Campus Caxias do Sul; Adriana Troczinski Storti, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e 15 

Inovação do Campus Erechim; Felipe Martin Sampaio, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação 16 

e Inovação do Campus Farroupilha; Alexandre Bittencourt, Coordenador de Pesquisa, Pós-17 

Graduação e Inovação do Campus Ibirubá; 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; Gabriel 25 

Mussato, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Veranópolis; Luiza 26 

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

Viamão. O Pró-Reitor saudou a todos e releu a pauta da reunião. Iniciou repassando os itens da 28 

pauta e perguntou aos coordenadores se havia algum assunto para ser incluído. Kelen 29 

questionou se havia alguma novidade sobre o edital específico de TCCs; Marcelo M. S. Campos 30 

falou de uma proposta de alteração/inclusão na resolução 113; Cleiton mencionou os 31 

pagamentos das bolsas. O Pró-Reitor falou que o pagamento das bolsas, poderá ser abordado 32 

dentro do item da pauta “Fomento interno” e os demais pontos em “Assuntos Gerais''. Devido 33 

às falhas na plataforma RNP, sugeriu que a reunião migrasse para o Google Meet. Iniciando os 34 

itens específicos da pauta, abordaram-se os Editais de apoio para apresentação de trabalhos 35 

em eventos científicos no âmbito da pesquisa e inovação. Foram apresentadas as minutas dos 36 

referidos editais e discutidos os comentários realizados no documento. O Pró-Reitor salientou 37 

que os editais, adaptados ao contexto da pandemia, fomentarão apenas a taxa de inscrição, visto 38 
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que os eventos estão sendo on-line. Foram observados alguns pontos específicos. Marcelo B. 39 

Conter complementou seu comentário sobre o cronograma e o fato de ele coincidir com as férias 40 

docentes. Foi observado também a questão dos comprovantes de matrícula e como seria o 41 

vínculo do aluno durante as atividades não presenciais (APNP). Marcelo Vianna pontuou que o 42 

aluno ainda possui vínculo com a instituição mesmo se não estiver inscrito em nenhuma APNP. 43 

Após análise e discussão das observações e comentários feitos acerca das minutas, o Pró-Reitor 44 

informou que os editais seriam encaminhados para a publicação ainda na data de hoje. Abordou 45 

o próximo item da pauta, Planilha Única para Projetos. Rodrigo apresentou a planilha e salientou 46 

a importância de sua utilização como ferramenta para o auxílio da gestão do campus. Rodrigo 47 

pediu que os coordenadores dessem um feedback e sugerissem implementações gerais ou 48 

específicas. Kelen sugeriu a inclusão de espaços para preenchimento de CPF e também para os 49 

nomes dos colaboradores. Marcelo Vianna também sugeriu a inclusão de espaço para 50 

preenchimento do curso ao qual o bolsista ou voluntário pertence e questionou se deveria ser 51 

feito um resgate histórico dos dados para o preenchimento da planilha. O Pró-Reitor salientou 52 

que quanto mais informações preenchidas melhores serão os dados gerados, mas entende que 53 

não há dados muito detalhados de anos anteriores. Marcelo M. S. Campos observou que o prazo 54 

para o preenchimento foi muito apertado e disse que o SIGProj não é uma boa ferramenta para 55 

o auxílio da gestão. O Pró-Reitor concordou, mas salientou que a utilização do SIGProj se deve ao 56 

fato de o módulo acadêmico do SIG ainda não ter sido implementado por todos os campi do IFRS. 57 

Em seguida, perguntou se os coordenadores consideram viável o preenchimento da planilha com 58 

os dados dos anos anteriores, de 2015 a 2018, para um encaminhamento. Tadeu e Cimara 59 

relataram as dificuldades encontradas na busca das informações para o preenchimento, e Cimara 60 

disse que precisam de um prazo maior para esse resgate dos anos anteriores. Marcelo B. Conter 61 

trouxe a experiência do Campus Alvorada no preenchimento da planilha. Após discussão sobre 62 

prazo e formas de preenchimento, ficou definido que deverão ser preenchidos na Planilha Única 63 

de Projetos os dados dos anos anteriores a partir de 2015 até o dia 31 de Julho de 2021. O Pró-64 

Reitor salientou a necessidade de utilização da planilha no dia a dia dos coordenadores e a 65 

importância dos dados para o auxílio da gestão do campus e direcionamento da pesquisa. O Pró-66 

Reitor e os coordenadores parabenizaram Rodrigo pelo desenvolvimento da planilha. Abordou-67 

se o Fomento Interno. O Pró-Reitor retomou a questão do pagamento das bolsas e trouxe para 68 

o grupo a mensagem da Pró-Reitora de administração, Tatiana Weber, sobre o orçamento do 69 

IFRS para este ano. Disse que a realidade para o ano de 2021 será bem difícil na questão 70 

orçamentária. Luciana falou da importância de passar essa realidade para a comunidade 71 

acadêmica e deixar a situação clara para os bolsistas. Cleiton mencionou a possibilidade de a 72 

Reitoria emitir uma nota sobre esta situação. O Pró-Reitor salientou que nem todos os campi 73 

possuem a mesma realidade e que uma nota geral da Reitoria talvez não abarque a realidade e 74 

particularidade de cada campus. Cleiton sugeriu o encaminhamento de uma nota geral e 75 

adaptação dela por cada campus. O Pró-Reitor apresentou uma tabela com os editais previstos 76 

para publicação em 2021 e reforçou que a previsão depende das decisões emanadas da primeira 77 

reunião do Conselho Superior. Não havendo mais dúvidas e/ou comentários, deu-se sequência à 78 

pauta. Indicação e escolha de servidores(as) para o CEP/IFRS: o Pró-Reitor informou que, das 79 

duas vagas, uma já havia sido preenchida pela inscrição da servidora Shana, do Campus Bento 80 

Gonçalves, restando ainda uma vaga. O Pró-Reitor apresentou as indicações feitas pelos 81 
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coordenadores e solicitou que eles fizessem uma breve apresentação dos nomes para compor a 82 

vaga no CEP: Maria Augusta Martiarena de Oliveira - Campus Osório; João Vitor Gobis Verges – 83 

Campus Caxias do Sul; Melina Chassot Benincasa Meirelles – Campus Farroupilha; Ricardo 84 

Augusto Manfredini – Campus Farroupilha; Ivan Carlos Bagnara - Campus Erechim; Daniel Bassan 85 

Petry – Campus Alvorada. Votação: João (6 votos), Ivan (5 votos), Maria Augusta (4 votos) e 86 

Melina (1 voto). João Vitor Gobis Verges foi o mais votado para ocupar a vaga no CEP. O Pró-87 

Reitor sugeriu que os demais indicados ficassem em uma banco de nomes para futuras vagas que 88 

surgirem durante o ano. Antes de iniciar o próximo item da pauta, o Pró-Reitor consultou os 89 

coordenadores sobre o horário de encerramento da reunião. Todos concordaram em dar 90 

continuidade na reunião até as dezessete horas, ficando os demais pontos da pauta para a 91 

próxima reunião da COPPI. Abordou-se a Avaliação do 5º Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino 92 

do IFRS. O Pró-Reitor solicitou aos coordenadores que falassem sobre os pontos positivos e 93 

negativos do Salão. Marcelo B. Conter avaliou positivamente e apenas ressaltou que foi um 94 

pouco cansativo por ser em um único dia. Kelen elogiou as avaliações por formulário e também 95 

o Espaço Kids. Maria Tereza elogiou o Salão e sugeriu que fosse feito sorteio dos trabalhos para 96 

apresentação para não ficar tão cansativo. O Pró-Reitor salientou que o saldo foi muito positivo 97 

e mostrou as respostas do formulário de avaliação do Salão, que foi muito bem avaliado. Não 98 

havendo mais comentários e de acordo com o teto de horário definido anteriormente, os itens 99 

restantes da pauta que não foram vencidos ficaram para a próxima reunião. Abordaram-se os 100 

Assuntos Gerais. Marcelo B.  Conter compartilhou sobre o trial da base de dados Bloomsbury 101 

Collections. A Bloomsbury Publishing oferece acesso a pesquisas nas áreas de Ciências Humanas 102 

e Sociais. Ele estará disponível para todo IFRS. O acesso foi obtido através de contato realizado 103 

pela servidora Lícia, do Campus Alvorada. Nada mais havendo a constar, eu, Aline Terra Silveira, 104 

encerro a presente ata às dezessete horas e treze minutos que, após lida e aprovada, será 105 

assinada por todos. Bento Gonçalves, três de fevereiro de dois mil e vinte e um.  106 
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