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COMITÊ DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO IFRS

ATA Nº 06/2021

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, com início às quatorze horas e seis

minutos, foi realizada a 6ª reunião do Comitê de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Coppi) do

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

realizada via webconferência, convocada pelo documento Ofício Circular nº 09/2021,

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

secretariada pela servidora Lisiane Delai. Participaram os seguintes servidores: Marilia

Bonzanini Bossle, Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; Anderson

Ricardo Yanzer Cabral, Chefe do Departamento de Pesquisa e Inovação; Jaqueline Morgan,

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

Inovação Tecnológica; Gregório Durlo Grisa, Chefe do Setor de Publicações; Marcelo Bergamin

Conter, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Alvorada; Luciana

Pereira Bernd, Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Bento Gonçalves;

Cimara Valim de Melo, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus

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

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

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

e Inovação do Campus Farroupilha; Tarcísio Gonçalves da Silva, representando Vinícius

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

Alexandre Bittencourt de Sá, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus

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

Pós-Graduação e Inovação do Campus Osório; Daniela Rodrigues, representando Marcelo

Mallet Siqueira Campos, Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Porto

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

Restinga; Priscila Valente, representando Cleiton Pons Ferreira, Diretor de Pesquisa,

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

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Rolante; Silvar Antônio Botton, representando

Maria Tereza Bolson Soster, Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Sertão;

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

Vacaria; Ademilson Marcos Tonin, representando Gabriel Abreu Mussato, Coordenador de

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Veranópolis; Rafael Alfonso Brinkhues,

Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Viamão; Caroline Garcia
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Samojeden, servidora do Campus Erechim; Aline Terra Silveira, servidora da Reitoria. O

Pró-Reitor saudou a todos e releu os pontos de pauta. Não houve inclusões de novos pontos.

Iniciou-se pelo Lançamento do livro dos 10 anos da pesquisa no IFRS. O Pró-Reitor apresentou

a proposta de publicação e divulgação no mês de outubro e o lançamento no Salão de Pesquisa,

Extensão e Ensino do IFRS em dezembro. Gregório retomou o histórico para criação do livro e

apresentou o seu layout. Esclareceu que a proposta de lançamento não impede que os campi

organizem trabalhos paralelos em seus eventos de forma a divulgar o livro antes de seu

lançamento oficial. A proposta foi aprovada. Em seguida, foi apresentado o Publica-IFRS:

Boletim de Pesquisa e Inovação. Gregório contextualizou a criação do boletim e apresentou o

foco e o escopo: O Publica-IFRS: Boletim de Pesquisa e Inovação é uma publicação técnica que

visa divulgar para a comunidade interna e externa, de forma sucinta e objetiva, resultados de

pesquisas realizadas, prioritariamente, no IFRS e na Rede Federal de Educação Profissional,

Científica e Tecnológica, em todas as áreas do conhecimento. O Boletim será administrado no

Open Journal Systems (OJS), de caráter semestral. O boletim terá um editor-chefe, selecionado

via edital. As diretrizes serão discutidas pelo Conselho Editorial, mas a tendência é que se tenha

revisão ad hoc. A redação esperada para o texto é focada no resultado das pesquisas, no intuito

de dar visibilidade ao que é produzido no IFRS e na própria comunidade externa. O Pró-Reitor

salientou a importância de ter esse tipo de texto para termos uma comunicação mais acessível

com a comunidade externa. Até o final deste ano, pretende-se ter definidas as formalidades

necessárias para que o Boletim-IFRS possa ser lançado no primeiro semestre de 2022. Adriana

sugeriu que se tenha o resumo expandido como opção para compor o documento. Gregório

esclareceu que o formato de artigo está praticamente definido, com, no máximo, sete páginas,

bem diferente do artigo acadêmico, que costuma trazer textos mais densos. O Pró-Reitor

informou que o texto não precisa ser inédito, mas o rigor da qualidade dos dados deverá ser

preservado. Marilia complementou que serão artigos voltados à produção técnica e tecnológica.

Cimara parabenizou a iniciativa e sugeriu vincular professores visitantes ao Publica-IFRS para

auxiliar na construção da publicação. O Pró-Reitor observou que as sugestões são bem-vindas e

fazem parte do processo de criação das políticas institucionais, como o caso do Professor

Visitante. Abordou-se o Andamento do fomento interno. O Pró-Reitor abriu o espaço para

relato dos campi sobre a realização das atividades remotas e presenciais dos projetos e

execução do AIPCTI (Cartão BB pesquisa). Informou que foi aberta a possibilidade de

prorrogação nos prazos para prestação de contas, caso seja necessário. Os presentes relataram

a quantidade de projetos contemplados e as adequações que precisaram ser feitas de modo a

atender ao maior número de projetos possível com o recurso disponível. Com relação às

atividades presenciais, os campi estão organizados e alguns já contam com atividades

presenciais diárias em virtude dos projetos de pesquisa. O Campus Porto Alegre sugeriu que
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seja feita uma lista de pendências para os bolsistas, de modo a evitar tantos transtornos em

virtude da desistência dos bolsistas. O Campus Sertão sugeriu colocar as pendências dos

estudantes na Planilha Única de Projetos. O Campus Alvorada sugeriu o reajuste no valor das

bolsas para que se possa manter os bolsistas. Como encaminhamentos às sugestões, definiu-se:

as pendências serão registradas na Planilha Única de Projetos, para tanto, será criado um campo

específico para esse fim. Definiu-se como pendências: apresentar ao coordenador do projeto de

pesquisa e inovação, conforme definido em edital, o relatório de atividades contendo os

resultados parciais e/ou finais; e divulgar os resultados da pesquisa, sob a forma de publicações,

exposições orais e/ou painéis. O Pró-Reitor pediu a todos que tenham sensibilidade com os

estudantes, em virtude do momento vivido pela pandemia e que mantenham sempre

atualizada a planilha. Com relação à prorrogação do prazo para prestação de contas, a data será

definida em conjunto com a Proad, provavelmente, na metade ou final de novembro. Com

relação ao pedido de reajuste das bolsas, o Pró-Reitor concordou que o valor está defasado,

mas disse que, no atual momento, a luta é para que sejam mantidas as bolsas. Abordou-se a

Pós-Graduação do Campus Sertão. O representante falou sobre o ponto de pauta. Disse que o

SIGAA não possui uma aba específica para registrar o aproveitamento de disciplinas nem campo

específico para registrar uma falta justificada. Também, informou que a turma que ingressou

remotamente neste ano conta com estudantes de vários estados. Nesse sentido, questionou a

possibilidade de a turma concluir o curso no formato remoto. Com relação à última questão, o

Pró-Reitor disse que a resolução em vigor permite a realização de atividades remotas até o final

deste ano letivo, ou seja, março de 2022. No entanto, ao final deste processo, deverá ser

avaliada a possibilidade de manter estas turmas de modo remoto. Sugeriu duas possibilidades:

revisar o PPC do curso, prevendo a realização de atividades de modo remoto ou enviar processo

ao Consup solicitando a inclusão desta possibilidade, caso o cenário do próximo ano permita o

retorno integral das atividades presenciais, no momento de publicação de uma nova resolução.

Quanto ao SIGAA, Jaqueline disse que não há a funcionalidade de aproveitamento de estudos,

pois os cursos de pós-graduação são tratados como cursos eventuais em outras instituições. No

entanto, o IFRS trabalha tais cursos como regulares, com ofertas periódicas. Também não há a

possibilidade de registro de faltas justificadas. Jaqueline informou que a equipe de TI está

analisando se essas funções estão inseridas na próxima atualização do sistema. De qualquer

forma, sugeriu que seja aberto um chamado para a TI, para que se junte às demandas dos

outros cursos, reforçando a necessidade de atendimento da demanda, garantindo a base para

pleitear uma customização do sistema, caso essas funcionalidades não componham a

atualização prevista. Abordou-se Intérpretes de libras na pós-graduação (Campus Porto

Alegre). Daniela disse que as aulas do ProfEPT são bem extensas e que não há intérpretes

suficientes no campus para atender à demanda do curso. Disse que a Reitoria fará a contratação
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de uma intérprete de libras de forma emergencial, no entanto, ainda há a necessidade de mais

uma intérprete. Jaqueline ponderou que poderá ter uma conversa com a Assessoria de Ações

Afirmativas, Inclusivas e Diversidade, para que se possa ter mais uma opção. O Pró-Reitor disse

que a situação dos contratos temporários é uma realidade para muitos campi. Na medida do

possível, a Reitoria está tentando solucionar a questão. No entanto, as contratações somente

serão efetivadas a partir do mês de outubro. Abordou-se o Plano de Ação do ano de 2022.

Informou que foram compartilhadas as planilhas com as propostas de uso dos recursos para

conhecimento e análise. Explicou como a Matriz Conif distribuiu os recursos para pesquisa e

inovação e apresentou as propostas para o ano de 2022, com a definição da ação, da área

responsável e do valor destinado para tal ação. Ricardo sugeriu um orçamento específico para

apoio e realização de eventos voltados à inovação. Anderson sugeriu realizar tais ações via

Escritório de Projetos com a utilização de fundação de apoio, o que foi considerada uma boa

alternativa. O plano de ação foi aprovado. Abordaram-se os Assuntos gerais. Marilia falou sobre

o Ciclo de Palestras e agradeceu a todos que estão ajudando na realização dos eventos.

Apresentou a planilha e disse que ainda há datas disponíveis para realização das palestras, por

isso poderão ser enviadas sugestões. O Pró-Reitor também agradeceu a todos pelo

engajamento e organização. Marcelo questionou qual o caminho para acessar um projeto no

SIGAA, pois precisa confirmar dados para emitir um certificado. Jaqueline esclareceu que pode

ser acessado pelo perfil de consultor no SIGAA. Disse que reencaminhará as informações para

acesso. O Pró-Reitor agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às dezessete horas

e vinte e três minutos. Nada mais havendo a constar, eu, Lisiane Delai, encerro a presente ata

que, após lida e aprovada, será assinada por todos. Bento Gonçalves, oito de setembro de dois

mil e vinte e um.
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