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COMITÊ DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO IFRS 

 

ATA Nº 05/2021 

 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, com início às quatorze horas e 1 

cinco minutos, foi realizada a 5ª reunião do Comitê de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 2 

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

reunião foi realizada via webconferência, convocada pelo documento Ofício Circular nº 08/2021, 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: Marilia Bonzanini 6 

Bossle, Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; Erik Schüler, servidor em 7 

cooperação com a Proppi; Anderson Ricardo Yanzer Cabral, Chefe do Departamento de Pesquisa 8 

e Inovação; Jaqueline Morgan, Chefe do Departamento de Pós-Graduação; Rodrigo Perozzo Noll, 9 

Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica; Gregório Durlo Grisa, Chefe do Setor de 10 

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

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

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

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

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

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

Pós-Graduação e Inovação do Campus Farroupilha; Vinícius Hartmann Ferreira, Coordenador de 17 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Feliz; Marcelo Vianna, Coordenador de 18 

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

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

Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Restinga;  Raquel de Miranda 21 

Barbosa, representando Cleiton Pons Ferreira, Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 22 

do Campus Rio Grande; Médelin Marques da Silva, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e 23 

Inovação do Campus Rolante; Maria Tereza Bolson Soster, Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação 24 

e Inovação do Campus Sertão; Ricardo Luis dos Santos, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação 25 

e Inovação do Campus Vacaria; Gabriel Abreu Mussato, Coordenador de Pesquisa, Pós-26 

Graduação e Inovação do Campus Veranópolis; Rafael Alfonso Brinkhues, substituindo Luiza 27 

Venzke Bortoli, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Viamão; 28 

Pauline Fagundes Rosales, servidora do Campus Bento Gonçalves; Fernanda Ottonelli Rossato, 29 

servidora do Campus Porto Alegre; Aline Terra Silveira, servidora da Reitoria; Danilo Navarro 30 

Filho, convidado do Campus Viamão. Alexandre Bittencourt de Sá, Coordenador de Pesquisa, 31 

Pós-Graduação e Inovação do Campus Ibirubá, não participou e não justificou ausência. O Pró-32 
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Reitor saudou a todos e releu os pontos de pauta. Não houve inclusões de novos pontos. Iniciou-33 

se pelo Edital de Auxílio para Publicações de Artigos em Periódicos Científicos. O edital 34 

fomentará artigos já publicados ou aceitos para publicação nos anos 2020 e 2021. Foram 35 

analisados apenas os comentários no documento. Acrescentou-se ao texto as condicionantes 36 

para o artigo ser aceito e ampliou-se o escopo para todos os artigos oriundos de projetos de 37 

pesquisa, extensão e ensino do IFRS. Esclareceu-se que o recurso é apenas do orçamento da 38 

pesquisa. Acrescentou-se a correlação entre o Fator de Impacto e o Qualis Capes para os 39 

periódicos que ainda não possuem o estrato Qualis Capes. Abordou-se o Andamento dos Editais 40 

de Fomento Interno e Externo. O Pró-Reitor apresentou os dados dos editais em andamento da 41 

pesquisa, destacando o número de propostas e a necessidade de lançamento de editais 42 

complementares. Foram lançados editais complementares para os editais: Habitats de Inovação 43 

e de Empreendedorismo e 42/2021 (bolsas de iniciação científica). Foram esclarecidas dúvidas 44 

quanto à distribuição dos kits de equipamentos do edital de habitats. Jaqueline disse que alguns 45 

campi não submeteram propostas e que é importante que todos sejam mobilizados para esse 46 

fim, principalmente aqueles que possuem cursos de pós-graduação. Cada campus pode relatar o 47 

andamento do edital de fomento interno. Em sua maioria, houve redução no número de projetos 48 

submetidos. Com exceção dos campi Sertão e Rio Grande, os demais campi conseguirão atender 49 

de maneira, ao menos parcial, a demanda do fomento interno. O Pró-Reitor manifestou-se com 50 

relação ao atual cenário, em virtude da pandemia e da escassez de recursos, enfatizou que se 51 

está vivendo tempos bem difíceis para a ciência. Em seguida, falou sobre o Ciclo de Palestra 52 

sobre Pesquisa e Inovação. Relembrou os temas tratados no ano passado e apresentou como foi 53 

a adesão do público, que, no caso, foi bem pequena. Por essa razão, questionou o que poderá 54 

ser feito para melhorar a participação dos servidores nessas atividades. Para tanto, será 55 

compartilhada uma planilha para que sejam sugeridos temas e palestrantes. A proposta é que o 56 

Ciclo de Palestras seja pensado e elaborado pelo Coppi de acordo com as demandas. O Pró-Reitor 57 

falou sobre os Encontros Virtuais sobre Pesquisa e Inovação com os Campi do IFRS. Destacou 58 

que o objetivo dos encontros virtuais é discutir indicadores da pesquisa, pós-graduação e 59 

inovação, conhecer demandas e, de forma conjunta, definir metas, ações e estratégias para 60 

consolidação e ampliação das ações desenvolvidas em cada campus do IFRS.  Estão planejados 61 

encontros em diferentes momentos com os seguintes grupos: equipe gestora do campus; 62 

coordenadores(as) de habitats de inovação e empreendedorismo; coordenadores(as) dos cursos 63 

lato e stricto sensu do campus; coordenadores(as) dos projetos contemplados no fomento 64 

interno e externo do campus; servidores; estudantes. Acrescentou-se a possibilidade de 65 

encontro com os líderes de grupos de pesquisa. Será compartilhada uma planilha com os 66 

temas/grupos sugeridos e verificar qual a demanda de cada campus. Rodrigo falou sobre o Relato 67 

de experiência do uso do Integra para captação de empreendimentos vinculados ao edital 68 

IF+Empreendedor. Disse que implantou uma estratégia no Integra para divulgar uma ação em 69 
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particular. Exemplificou com a ação do IF +Empreendedor. Basicamente, permite que a iniciativa 70 

de um campus comunique-se com a comunidade. A partir dessa iniciativa, é possível saber quais 71 

as demandas recebidas, quem está atendendo a demanda e como está sendo atendida. Informou 72 

que a prestação de serviço do Campus Ibirubá também está avaliando a utilização dessa 73 

funcionalidade do Integra.  Colocou-se à disposição para atender as demandas dos demais campi. 74 

Enfatizou que o Integra é para ajudar os campi e não um sistema da Reitoria. Danilo, docente do 75 

campus Viamão e coordenador de projeto do Edital IF +Empreendedor, relatou como está sendo 76 

a utilização do Integra com o projeto IFRS Contribui. Disse que a experiência foi muito exitosa, 77 

facilitando o controle do que estava acontecendo. Elogiou bastante o trabalho desenvolvido pelo 78 

Rodrigo. Disse que a ferramenta centraliza a informação em um instrumento institucional que dá 79 

credibilidade às ações que são desenvolvidas. O Pró-Reitor observou que o Integra pode ser 80 

muito mais utilizado no IFRS. Abordaram-se os Assuntos gerais. O Pró-Reitor falou sobre o livro 81 

dos 10 anos da pesquisa no IFRS. Disse que o livro está sendo diagramado pela Aline, mas está 82 

faltando o capítulo de dois campi. Decidiu-se estender mais trinta dias de prazo para que sejam 83 

enviados os capítulos. Após, o livro será publicado. Marcelo B. Conter falou sobre os relatórios 84 

dos bolsistas. Pediu se há uma forma de saber o que foi produzido pelos projetos de pesquisa. 85 

Rodrigo Noll respondeu que o Intregra pode fazer isso e enviou os links para acesso à informação. 86 

Marcelo B. Conter disse que não há uma padronização nos modelos de relatórios de bolsistas 87 

entre os editais 64 e 74/2019. Esclareceu-se que o edital de habitats solicita também o relatório 88 

do projeto, mas que o relatório dos bolsistas é o mesmo. Ainda assim, o Pró-Reitor pediu que a 89 

dúvida fosse enviada por e-mail. Marcelo B. Conter questionou como proceder caso o bolsista 90 

não entregue o relatório no prazo ou necessite corrigir o texto.  O Pró-Reitor respondeu que se 91 

não foi entregue ou muito malfeito deverá ser considerada a pendência, mas, nos demais casos, 92 

deverá ser analisado individualmente. O Pró-Reitor falou sobre a existência de dois Grupos de 93 

Trabalho para criação de cursos de especialização em rede. Após as apresentações das propostas 94 

no FORPOG serão levados para o Coppi. Salientou que é uma iniciativa inédita e poderá render 95 

bons frutos.  Rafael, um dos membros do GT, relatou como está o andamento das atividades e 96 

disse que a primeira apresentação do PPC foi muito bem avaliada. Marcelo B. Conter informou 97 

que será realizada a I Mostra Metropolitana do IFRS, organizada pelos campi da região 98 

metropolitana. Convidou a todos para prestigiar o evento. O Pró-Reitor agradeceu a participação 99 

de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e vinte e nove minutos. Nada mais havendo a 100 

constar, eu, Lisiane Delai, encerro a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por 101 

todos. Bento Gonçalves, trinta e um de maio de dois mil e vinte e um. 102 
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