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COMITÊ DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO IFRS 

 

ATA Nº 06/2022 

 

  

Aos treze dias de setembro de dois mil e vinte e dois, com início às quatorze horas e cinco 1 

minutos, foi realizada a 7ª reunião de 2022 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 4 

121/2022, coordenada por Eduardo Girotto, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 5 

do IFRS, e secretariada pela servidora Lisiane Delai. Participaram os seguintes servidores: 6 

Jaqueline Morgan, Chefe do Departamento de Pós-Graduação; Elisandro João de Vargas, 7 

Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica; Gregório Durlo Grisa, Chefe do Setor de 8 

Publicações Científicas; Franciane Tusset, representando Marcelo Bergamin Conter, 9 

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

Bernd, Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Bento Gonçalves; Cimara 11 

Valim de Melo, Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Canoas; 12 

Josimar Vargas, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Caxias do Sul; 13 

Caroline Garcia Samojeden, representando Adriana Troczinski Storti, Coordenadora de Pesquisa, 14 

Pós-Graduação e Inovação do Campus Erechim; Felipe Martin Sampaio, Coordenador de 15 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Farroupilha; Bruno César Brito Miyamoto, 16 

Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Feliz; Sandra Meinen da Cruz, 17 

representando Alexandre Bittencourt de Sá, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e 18 

Inovação do Campus Ibirubá; Marcelo Vianna, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e 19 

Inovação do Campus Osório; Marcelo Mallet Siqueira Campos, Diretor de Pesquisa, Pós-20 

Graduação e Inovação do Campus Porto Alegre; Tadeu Luis Tiecher, Coordenador de Pesquisa, 21 

Pós-Graduação e Inovação do Campus Restinga; Cleiton Pons Ferreira, Diretor de Pesquisa, Pós-22 

Graduação e Inovação do Campus Rio Grande; Médelin Marques da Silva, Coordenadora de 23 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Rolante; Anderson Luis Nunes, Diretor de 24 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Sertão; Rafael Alfonso Brinkhues, Coordenador 25 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Viamão, Rodrigo Barbosa Pinto, Coordenador 26 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Campus Vacaria; Aline Terra Silveira e Paulo Roberto 27 

Ribeiro Nunes, servidores da Proppi; Carine Simas da Silva, Chefe do Departamento de 28 

Comunicação.  Humberto Jorge de Moura, Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 29 

do Campus Veranópolis não justificou a ausência. O Pró-Reitor saudou os presentes e deu as 30 

boas-vindas a Josimar Vargas, novo membro do Coppi. Releu os pontos de pauta. Não houve 31 

inclusão de novos pontos. Iniciou-se pelo item a) Estratégias para divulgação das pesquisas 32 
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desenvolvidas no IFRS. O Pró-Reitor convidou Carine para abordar e explicar o tema. Ela explicou 33 

que a proposta atende ao planejamento da instituição e pretende dar visibilidade às pesquisas 34 

desenvolvidas no IFRS. A ideia é selecionar uma proposta por cada campus, a partir de critérios 35 

definidos, para que a pesquisa seja comunicada pela instituição em uma linguagem de fácil 36 

acesso a todos. Inicialmente, será uma proposta por campus, com a possibilidade de tornar algo 37 

contínuo na Instituição. Carine colocou-se à disposição para eventuais dúvidas. Gregório divulgou 38 

a primeira edição do Publica-IFRS e explicou como deverão ser as submissões. Pediu aos colegas 39 

para que a iniciativa seja replicada nos campi. O Pró-Reitor falou sobre o b) Plano de Ação 2023 40 

para uso dos recursos previstos para Pesquisa e Inovação. Apresentou a planilha com a previsão 41 

de aplicação dos recursos tanto para pesquisa quanto para inovação para o ano de dois mil e 42 

vinte e três. Disse que há previsão de corte nos valores do orçamento, em torno de nove por 43 

cento, sendo assim, as ações previstas sofreram contenção de recursos. Destacou que os 44 

ambientes de inovação receberam um valor maior no orçamento, considerando a função que 45 

exercem. A proposta de distribuição do orçamento foi aprovada. O Pró-Reitor salientou que os 46 

montantes poderão sofrer aumento ou redução no início do próximo ano. Informou que o PPG-47 

TEM e o Mestrado Informática na Educação subiram o conceito na avaliação da Capes e são nota 48 

quatro hoje, em uma escala de cinco. Ou seja, foram bem avaliados. Parabenizou os campi 49 

envolvidos. Abordou-se o item c) Inclusão de bolsistas e estudantes voluntários no Sigaa 50 

módulo pesquisa (Gerenciamento de membros de projetos). O Pró-Reitor destacou que, como 51 

nem todos os estudantes estão no SIGAA, há essa dificuldade de fazer a gerência no módulo 52 

pesquisa. Por essa razão, foi pensada na proposta que a Jaqueline apresentou ao grupo. Ela 53 

mostrou o passo a passo no sistema e informou que está disponível no Guia desenvolvido para 54 

os gestores da pesquisa nos campi. Ela também apresentou as denominações dentro do sistema. 55 

O cadastro dos bolsistas dos projetos que já estão em vigor vinculados ao fomento interno deverá 56 

ser feito de forma retroativa. Foram esclarecidas dúvidas com relação aos cadastros no SIGAA. O 57 

Pró-Reitor falou sobre o d) 7º Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino do IFRS. Disse que foi 58 

prorrogado o prazo de submissão dos trabalhos até o dia quatorze deste mês. Destacou que não 59 

haverá nova prorrogação. Nos próximos dias quinze e dezesseis, as equipes estarão trabalhando 60 

na homologação das propostas e precisarão do auxílio deste Comitê para saber sobre o vínculo 61 

dos estudantes. Sobre a hospedagem, será lançado edital para solicitação voltado aos 62 

estudantes, servidores e coordenadores de pesquisa, extensão e ensino do IFRS. O valor será de 63 

cento e vinte reais por diária. A unidade do Exército de Bento Gonçalves cedeu cento e cinquenta 64 

vagas de hospedagem. Será feito sorteio para saber quais campi ficarão no quartel. A 65 

alimentação dos hospedados no quartel será realizada no Campus Bento Gonçalves. O transporte 66 

ficará por conta dos campi, bem como a reserva nos hotéis e pousadas. Caso tenha recursos 67 

disponíveis, a Reitoria poderá auxiliar com os custos do transporte. No entanto, somente em 68 

outubro se poderá ter essa certeza. No mês de outubro, será feita reunião específica sobre o 69 

mailto:proppi@ifrs.edu.br


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
 

 

3 
Rua Gen. Osório, 348 – Centro – Bento Gonçalves/RS – CEP 95.700-086 

Telefone: (54) 3449.3300 – www.ifrs.edu.br – E-mail: proppi@ifrs.edu.br 

Salão. O Pró-Reitor apresentou a programação geral do evento. Destacou que esse evento é 70 

muito rico e importante para a nossa instituição. Marcelo Mallet Siqueira Campos falou sobre o 71 

Processo seletivo para a pós-graduação Lato Sensu (Campus Porto Alegre). Relatou que a  72 

comissão está organizando o processo e percebeu que houve uma evasão muito grande nas 73 

turmas que ingressaram via sorteio. A proposta é retomar a seleção através de provas. 74 

Questionou o que foi percebido pelos demais campi. Os relatos foram de que a evasão foi um 75 

problema para todos, muito em virtude da pandemia. Abordaram-se os e) Assuntos Gerais. 76 

Anderson pediu que seja feito o encontro com os pesquisadores contemplados com AIPCTI para 77 

esclarecimento de dúvidas. O Pró-Reitor disse que será feito na última semana de setembro. 78 

Josimar questionou se é possível fazer alteração nos itens de custeio para capital solicitados para 79 

AIPCTI. O Pró-Reitor esclareceu que deverá ser analisado o referido caso, pois está no período de 80 

adequação do AIPCTI conforme edital. Josimar também questionou sobre a possibilidade de 81 

justificativa de compras de passagem antes do evento com recurso do Edital de eventos, 82 

considerando o valor inferior da passagem. O Pró-Reitor informou que essa informação deverá 83 

fazer parte da justificativa na prestação de contas. Informou o número de cotas de bolsas 84 

disponibilizadas pelo CNPq para o ano de 2022 até 2024 e salientou que a proposta institucional 85 

foi bem avaliada. Os valores das bolsas do CNPq permanecem os mesmos. Destacou que 86 

internamente deverá ser revisto o valor das bolsas, mesmo com o cenário de corte de recursos. 87 

Salientou que é preciso debater nos campi para que se tenha uma posição nos próximos meses.  88 

Em seguida, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e cinco  89 

minutos. Nada mais havendo a constar, eu, Lisiane Delai, encerro a presente ata que, após lida e 90 

aprovada, será assinada por todos. Bento Gonçalves, treze de setembro de  dois mil e vinte e 91 

dois. 92 
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